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 ملخص البحث

 ً المملكة العربٌة السعودٌة وإمكانٌة اإلفادة منه فً مجال تدرٌس التربٌة الفنٌة فن التجهٌز فً الفراغ ف

 الباحث : محمد بن حسٌن مسفر آل مذكر االسمري 

استخدم الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً فً جمع المعلومات حول مشكلة البحث ومن ثم القٌام  -: منهج البحث

 بتحلٌلها احصائٌاً .

هدفت الدراسة إلى التعرؾ على إمكانٌة اإلفادة من فن التجهٌز فً الفراغ كؤحد أنواع الفنون  -: تساإالت البحث

المعاصرة فً المملكة العربٌة السعودٌة وتطوٌر مخرجات أقسام التربٌة الفنٌة وكان هذا التساإل بمثابة التساإل 

 الرئٌسً الذي تتفرع منه تساإالت الدراسة .

 -: فروض الدراسة

 قة بٌن توافر اهأهداؾ والقٌم التربوٌة ودراسة فن التجهٌز فً الفراغ .هنالك عال

 توجد عالقة بٌن تعزٌز القٌم الفنٌة المعاصرة ودراسة فن التجهٌز فً الفراغ .

 توجد عالقة بٌن تطوٌر نتائج التعلم فً التربٌة الفنٌة واستخدام نماذج من فن التجهٌز فً الفراغ . 

وهذه القٌمة تعتبر مإشًرا  ٙٓ.ٗوسط الحسابً العام لجمٌع عناصر المحور اهأول بلؽت المت -: نتائج الدراسة

على أن درجة تحقٌقه ٌمكن أن تتم بدرجة عالٌة، كما أن المتوسط الحسابً العام لجمٌع عناصر المحور الثانً 

ابً العام لجمٌع وهذه القٌمة تعتبر مإشًرا على أن درجة تحققه عالٌة، كما أن المتوسط الحس 9ٙ.ٖبلؽت 

 وهذه القٌمة تعتبر مإشًرا على درجة توافر عالٌة . ٔٓ.ٗعناصر التساإل الثالث بلؽت 

  -: التوصٌات

توصً الدراسة بإدراج مقرًر عن فن التجهٌز فً الفراغ ، لطالب أقسام التربٌة الفنٌة، ووحدة دراسٌة عن فن 

 ع الطالب على أحدث االتجاهات والتجارب الفنٌة .التجهٌز لطالب المرحلة المتوسط والثانوٌة ، حتى ٌطل

ٌوصً الباحث أن تقوم الجهات المعنٌة برعاٌة الفنون والثقافة فً المملكة بإنشاء متحؾ للفنون البصرٌة 

 المعاصرة .

 . مصطلحات الدراسة : فن التجهٌز فً الفراغ ، التربٌة الفنٌة ، المناهج وطرق التدرٌس
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Summary  

Installation Art in Space at Kingdom of Saudi Arabia and capability to have benefits for Teaching Art 

Education  

Researcher: Mohammed Hussein Musfer Al Muzakr Al Asmari 

Research Approach: the researcher used the Descriptive Analysis Approach to collect data 

About the research problem  and analysis it , the researcher used the same approach to 

measure the capability to have benefits of installation art in space for Teaching Art 

Education. 

Research Questions: the research aims to recognizing the capability to have benefits of 

installation art in space as one of modern arts types at the kingdom of Saudi Arabia and 

development outcomes of art education departments, this question was the main one that 

leads to other questions of the study. 

Hypotheses of the study:  

There is a relation between availability of goals, educational values and study of installation 

art in space. 

There is a relation between reinforcement of modern art values and study of installation art 

in space. 

There is a relation between development of art education results and using of forums of 

installation art in space. 

Results of the study: general average for all elements of first axis was 4.06 and this value is 

an indicator that accessibility of it may happen with high degree. Also, the general average 

for all elements of second axis was 3.96 and this value and this value is an indicator that 

accessibility of it is high degree, general average for all elements of third question was 4.01 

is an indicator for high degree of availability.  

Recommendations:  

The study recommends inserting course of installation art in space for students of education 

art departments, course study of installation art for intermediate and secondary school 

students to be able to contact with the modern ways and experiences of art. 

The researcher recommends the stakeholders of art & culture in the kingdom to create a 

museum for modern visual arts. 

Keywords: installation art in space, art education, approaches and teaching methods. 
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 إهداء  
ٌطٌب لً أن أهدي هذا المجهود المتواضع إلى من نبض بحبهما فإادي ... إلى من 

ٌستحقان هذا النجاح وأكثر... والدي ووالدتً حفظهما هللا ورعاهما، وأمد فً عمرهما . 

ًَّ عشق الجمال واإلبداع، فهذا ثمرة زرع زرعاه، راجٌاً هللا العلً القدٌر  فهما من زرعا ف

لصحة والعافٌة ... وإلى من ناصفتنً الحٌاة وقسٌمِة مشاعري من وقفت أن ٌمدهما با

بجواري فً كل لحظه ... زوجتً الؽالٌة أم لمى، وإلى أزهار حٌاتً وقرة عٌنً ...لمى 

 ...وٌزٌد ... وفارس، إلى اخوتً وأخواتً ، إلى كل من أزرنً وشجعنً ....إلى

 كل محٍب صادق .... فالمحبة نعمًة من هللا ...

 وفقد اهأحبة ؼربة ...

 ولقاإهم أنس ومسرة .... 

 فسالم على من دام فً القلب ذكراهم ....

 وإن ؼابوا عن العٌن .... قلنا :

 ٌا رب تحفظهم وترعاهم .
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 ٌر شكر وتقد

ا ما نشعر بهه ، وٌقهؾ القلهم حهائراً مهن دون أن ٌجهؾ حبهره قبهل أن  حٌنما تعجز الكلمات عن التعبٌر عمَّ

ٌخط كلمات الشكر والعرفان والثناء ، فما هً إال لحظات وٌشاركك الفرح صهدٌق أو أ  ... ومهاهً إال 

تسهتطٌع اللسهان التعبٌهر لحظات وٌقؾ ؼٌرك فً مكانك ٌنتظر النجاح فٌحس بما تحس به .... وربما ال 

لحظتها ، ولكن القلب حٌنها ٌكون اهأصدُق... فالشكر هلل من قبل ومن بعهد أن جعلنهً مهن أمهة ال إلهه اال 

هللا محمد رسول هللا .... والشكر لكل مهن سهاهم فهً إنجهاح ههذه الدراسهة، بهدءاً بسهعادة اهأسهتاذ الهدكتور 

لذي لم ٌقتصر جهداً فً توجٌهً ومسهاعدتً، فكهان الفاضل : خلٌل نمر حسٌن طبازة مشرؾ الرسالة وا

نعم المشٌر وصدراً رحٌباً لكل استفساراتً ومتابعاً حرٌصاً لً فً إتمام هذه الدراسة ، فشكر هللا لهه ..  

والشكر موصول إلى سعادة الدكتور حمهزة بهاجودة رئهٌس قسهم التربٌهة الفنٌهة ، واهأسهاتذة أعضهاء هٌئهة 

فنٌة فرداً فرداً ، لما قدموه من جهد ووقت وتوجٌه ومشورة صادقة بعلمهم الوافر التدرٌس بقسم التربٌة ال

 وخبرتهم وسداد رأٌهم .

والشكر موصول إلى السٌدات والسهادة اهأفاضهل المحكمهٌن : مهن جامعهة أم القهرا قسهم التربٌهة الفنٌهة ، 

الملك خالهد ، ومهن جامعهة  ومن جامعة الملك سعود قسم التربٌة الفنٌة ، ومن جامعة طٌبة ، ومن جامعة

الملههك عبههدالعزٌز ، ومههن جامعههة حلههوان بجمهورٌههة مصههر العربٌههة بكلٌههة التربٌههة الفنٌههة ، ومههن جامعههة 

االردن على تعاونهم فً تحكٌم المسهاق الدراسهً المقتهرح مهن قبهل الباحهث لطهالب أقسهام التربٌهة الفنٌهة 

 بالجامعات السعودٌة.

قسهم التربٌهة الفنٌهة بهاإلدارة العامهة للتربٌهة والتعلهٌم بمحافظهة جهدة، وٌتواصل الشكر لألخوة الزمالء فً 

وعلى راسهم رئٌس قسم التربٌة الفنٌهة واالخهوة المشهرفٌن وكافهة اهأخهوة الهزمالء معلمهً التربٌهة الفنٌهة 

 بمكتب إشراؾ جنوب جدة .

شهحته حسهنً حسهنٌن  كما ال ٌفوتنً أن أتقدم بالشكر لسهعادة اهأسهتاذ الهدكتور حمهزة بها جهودة والهدكتور

 واللذان شرفانً بقبولهما مناقشة رسالتً ، فازدانت بعلمهما وحسنت بفكرهما.

كما ال ٌفوتنً أن اتقدم بخالص الشكر والتقدٌر والثناء إلى كافهة منسهوبً متوسهطة المهؤمون بمدٌنهة جهدة 

هم معههً وتشههجٌعً بههدءاً بمههدٌرها السههابق اهأسههتاذ الفاضههل أحمههد حسههن الشههمرانً وكافههة الههزمالء لتعههاون

 وتسهٌل كل عائق كان ٌقؾ فً طرٌقً. 

 وكما ٌقول الشاعر :  مددت على التودٌع كفاً ضعٌفًة  **  وأخرا على الرمضاء فوق فإادي 

 فال كـان هــذا آخـر العهد منكُمـ   **  وال كــان ذا الـتـودٌـع آخــر زادي                           

 

 هذا وصل اللهم وسلم على سٌد الخلق محمد بن عبدهللا ، والحمد هلل رب العالمٌن .

 الباحث
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 ٕٕٔ ( من أعمال الفنانة هدا المزروع ) تكسً (٘ٗشكل ) ٘ٗ
 ٕٗٔ ( من أعمال الفنانة ابتسام محمد و حسان خان ) الرحٌل ( ٙٗشكل ) ٙٗ
 7ٕٔ ( من أعمال الفنانة أشجان السلٌمانً ) العنصرٌة( 7ٗشكل ) 7ٗ
 8ٕٔ ( من أعمال الفنانة أشجان السلٌمانً )العنصرٌة(8ٗشكل ) 9ٗ
 ٖٓٔ ) الحقٌقة ( الفنانة خلود البقمً( من أعمال الفنانة 9ٗشكل ) ٓ٘
 ٖٔٔ ) الحقٌقة ( الفنانة خلود البقمً( من أعمال الفنانة ٓ٘شكل ) ٔ٘
 ٕٖٔ )الربٌع العربً( الفنانة خلود البقمً( من أعمال الفنانة  ٔ٘شكل ) ٕ٘
 ٖٗٔ ( من أعمال الفنان إبراهٌم أبو مسمار )جدار الفصل(  ٕ٘شكل ) ٖ٘
 ٖ٘ٔ ( من أعمال الفنان محمد بحراوي )اهأمم المتحدة(  ٖ٘شكل ) ٗ٘
 ٖٙٔ ( من أعمال الفنان أحمد اهأحمدي )الهرم السعودي(  ٗ٘شكل ) ٘٘
 9ٖٔ ( من أعمال الفنان صالح الشهري )ما قبل الفرج(  ٘٘شكل ) ٙ٘
 ٓٗٔ ( من أعمال الفنان صالح الشهري )ما قبل الفرج(  ٙ٘شكل ) 7٘
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 الصفحة  الجدول  م
( ممٌزات كالً من العمل الفنً داخل اإلطار أو اللوحة ٔجدول ) 4

 المإطره والعمل الفنً المجهز فً الفراغ .
ٕٖ9 

 9ٖٕ (: توزٌع عٌنة الدراسة حسب المإهل .ٕجدول ) 4
 ٕٓٗ (: توزٌع عٌنة الدراسة حسب التخصص .ٖجدول ) 3

 ٕٓٗ (: توزٌع عٌنة الدراسة حسب جهة العمل .ٗجدول ) 1

العبارة والدرجة الكلٌة ( قٌم معامالت االرتباط بٌن درجة ٘جدول ) 6

 للمحور الذي تنتمً إلٌه العبارة .

ٕٗٔ 

 ٕٕٗ ( معامل ألفا لـ كرونبا  لقٌاس ثبات محاور الدراسة.ٙجدول ) 7

 ٕٕٗ ( ٌوضح حساب الثبات بطرٌقة االتساق الداخلً .7جدول ) 8

أفراد عٌنة الدراسة ( التكرارات والنسب المئوٌة إلجابات 8جدول ) 9

 على محددات المحور اهأول .

ٕٖٗ 

 

( المتوسطات الحسابٌة واالنحراؾ المعٌاري الستجابات 9جدول رقم ) 51
 أفراد عٌنة الدراسة على محددات التساإل اهأول .

ٕٗٗ 

أفراد عٌنة الدراسة ( التكرارات والنسب المئوٌة إلجابات ٓٔجدول ) 55

 على محددات المحور الثانً .

ٕٗ٘ 

( المتوسطات الحسابٌة واالنحراؾ المعٌاري ٔٔجدول رقم ) 54
 الستجابات أفراد عٌنة الدراسة على محددات التساإل الثانً .

ٕٗ٘ 

إلجابات أفراد عٌنة ( التكرارات والنسب المئوٌة ٕٔجدول رقم ) 54

 الدراسة على محددات المحور الثالث .

ٕٗٙ 

( المتوسطات الحسابٌة واالنحراؾ المعٌاري ٖٔجدول رقم ) 53
 الستجابات أفراد عٌنة الدراسة على محددات التساإل الثالث .

ٕٗٙ 

للفرق بٌن  (ANOVA)( نتائج اختبار تحلٌل التباٌن ٗٔجدول ) 51

متوسطات إجابات أفراد عٌنة الدراسة نحو محاور الدراسة وفقاً 
 للمإهل .

 

ٕٗ7 

 8ٕٗ المحور اهأول . ( نتائج اختبار "شٌفٌه" لمتؽٌر المإهل نحو٘ٔجدول ) 56
57 

 
 8ٕٗ المحور الثانً . ( نتائج اختبار "شٌفٌه" لمتؽٌر المإهل نحوٙٔجدول )
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 الصفحة الجدول م
للفرق بٌن  (ANOVA)( نتائج اختبار تحلٌل التباٌن 7ٔجدول ) 58

متوسطات إجابات أفراد عٌنة الدراسة نحو محاور الدراسة وفقاً 
 للتخصص .

ٕٗ9 

للفرق بٌن  (ANOVA)( نتائج اختبار تحلٌل التباٌن 8ٔجدول ) 59

متوسطات إجابات أفراد عٌنة الدراسة نحو محاور الدراسة وفقاً لجهة 
 العمل .

ٕٗ9 
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 م الملحق الصفحة 

مقرر دراسً مقترح لطالب كلٌات التربٌة الفنٌة فً (ٔملحق رقم ) 9ٙٔ

 . الجامعات السعودٌة فً مجال فن التجهٌز فً الفراغ

5 

توصٌؾ لوحدة دراسٌة مقترحة لطالب المرحلة ( ٕملحق رقم ) 87ٔ

المتوسطة فً مجال )فن التجهٌز فً الفراغ ( ضمن مجال الفنون 

 البصرٌة المعاصرة.

4 

استبانة مقابله تحلٌلٌة هأعمال الفنانٌن السعودٌٌن (ٖملحق رقم ) ٕٔٔ

 المعاصرٌن فً مجال فن التجهٌز فً الفراغ .

4 

 3 التعرٌؾ برواد فن التجهٌز فً الفراغ العالمٌٌن.(جدول ٗملحق رقم ) 9ٕٔ

( جدول التعرٌؾ برواد فن التجهٌز فً الفراغ فً ٘ملحق رقم ) ٖٕٕ

 المملكة العربٌة السعودٌة .

1 

( جدول التعرٌؾ ببعض الفنانٌن السعودٌون الذٌن تم ٙملحق رقم ) ٕٕٙ

 تحلٌل اعمالهم. 

6 

( جدول لبعض المصطلحات فً مجال فن التجهٌز فً 7ملحق رقم ) ٖٕٔ

 الفراغ ومعلنٌها.

7 

( استبانة تحكٌم المقرر المقترح لطالب أقسام التربٌة 8ملحق رقم ) ٖٖٕ

 الفنٌة والوحدة الدراسٌة لطالب الصؾ الثالث المتوسط .

8 

 9 ( ملحق الجداول .9ملحق ) 8ٖٕ

 51 ( بٌان بؤسماء المحكمٌن للمساق الدراسً المقترح .ٓٔملحق ) ٕٓ٘
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 الفصل األول

 

 مقدمة البحث .

 مشكلة البحث .

 أهداف البحث .

 أهمٌة البحث .

 فرضٌات البحث .

 بحث .منهج ال

 حدود البحث .

 أدوات البحث .

 مصطلحات البحث .
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 :مقدمة البحث

طلعت التربٌة الفنٌة كؽٌرها من مواد التعلٌم العام بدور بارز ومهم، فً ؼرس المبادئ اض

أولت  نفوس التالمٌذ فً المملكة ، حٌث التربوٌة والمعرفٌة والعلمٌة فًالجمالٌة ووالقٌم 

عودٌة التربٌة والتعلٌم أهمٌة قصوا منذ تؤسٌس مدٌرٌة حكومة المملكة العربٌة الس

م ، وكانت والدة التربٌة الفنٌة الرسمٌة فً المملكة العربٌة 9ٕٖٔهـ / ٖٗٗٔالمعارؾ عام 

هـ 77ٖٔفً العامٌن  م( أنهٕٔٔٓالرصٌص )كما ٌرا هـ 77ٖٔالسعودٌة فً عام 

رؾ أن ذاك تدرٌس تطورات ملحوظة ومهمة حٌث اعتمدت وزارة المعاهـ حدثت 78ٖٔ

مادة الرسم واالشؽال فً المراحل التعلٌمٌة االبتدائٌة والمتوسطة والثانوٌة من ثم تم تعدٌل 

مسماها السابق من الرسم واالشؽال إلى التربٌة الفنٌة ، واعتماد تدرٌسها فً مدارس البنات 

  (ٕٖأسوة بالبنٌن .)ص،

، حٌث "هـ 1385لفنٌة فً الرٌاض عامتال ذلك إنشاء معهد التربٌة ا"وذكر الرصٌص أنه  

كان هذا الصرح التعلٌمً هو اللبنة الثانٌة فً مسٌرة الفنون البصرٌة، والتً برز من 

خاللها معظم رواد الفنون البصرٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ، فلعب ذلك دوًرا بارًزا 

ة ، وتوجٌههم ومهًما فً استقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات والخبرات التشكٌلٌ

وتطوٌر خبراتهم وصقلها ، وإكسابهم الخبرة والممارسة الفنٌة الصحٌحة فً الفنون 

البصرٌة ، وإن كان الهدؾ اهأساسً منه تخرٌج معلمٌن لمادة التربٌة الفنٌة   فإنه كان 

السعودٌٌن فً شتى  الذٌن شكلوا الجٌل اهأول من النواة اهأولى لظهور مجموعة من الفنانٌن

،  بكر شٌخون ومحمد السلٌم وؼٌرهمعبدالحلٌم رضوي و أمثال ت الفنون البصرٌةمجاال

وبرٌطانٌا وفرنسا، مصر  والذٌن تم ابتعاث كثٌٍر منهم الحقا لدراسة الفنون البصرٌة فً

ًٌّ فً بداٌات كثٌٍر من الفنانٌن السعودٌٌن إلقامة المعارض الشخصٌة ف كان لذلك دوٌر أساس

 (ٖٔ)ص،الداخل أو فً الخارج.والجماعٌة سواًء فً 
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 ةالمعاصر كؽٌره من الفنانٌن، ٌتؤثر وٌُإثر فً اتجاهات الفنون البصرٌوالفنان السعودي 

المعاصرة فً بٌئته من حٌن آلخر ، وٌإكد ذلك ما نلمسه من تؽٌر فً توجهات كثٌر من 

، و مواكبتهم الفنانٌن السعودٌٌن ، والتطور فً اهأسلوب الفنً والتعبٌري لدا كثٌر منهم 

لروح العصر والنهضة التً ٌعٌشها الفن العالمً، حٌث برزت توجهات جدٌدة ومعاصرة 

منهم  عدم معرفة بعضلدا مجموعة من الفنانٌن السعودٌٌن فً كثٌر من أعمالهم، رؼم 

ا، وٌإكد ذلك ظهور االتجاهات  ًٌّ بتصنٌؾ تلك الفنون و بهذه االتجاهات ومسمٌاتها عالم

دا مجموعة كبٌرة من الفنانٌن السعودٌٌن فً اهأعوام القلٌلة الماضٌة ، والتً المفاهٌمٌة ل

مٌزتهم عن ؼٌرهم، وسلطت الضوء على أعمالهم، حٌث حققت تلك اهأعمال مراكز متقدمة 

سواء فً المسابقات المحلٌة أو الدولٌة ، ومن أهم هذه االتجاهات المعاصرة ، فن التجهٌز 

، حٌث ٌعد ظهور هذا االتجاه الفنً لدا الفنان السعودي   ”Installation Art“ فً الفراغ

 بمثابة ردة الفعل على التشبع الذي مرت به الفنون البصرٌة من اهأسالٌب التقلٌدٌة المعاصر

من ِقبل كثٌٍر من الفنانٌن حتى وقتنا الحاضر، فشكلت ردة  ، االتً استمرت علٌها كثٌرً 

ا جدًٌدا ًٌ للفنان السعودي المعاصر، كما أن التطور المعاصر فً  الفعل هذه مدخاًل تعبٌر

كافة أشكال الحٌاة كان له دور مهم ، سواء فً التقنٌات أو  وسائل االتصال ، أو فً 

المعلومات ، وؼٌرها مما ٌعٌشه العالم من ثورة فً شتى نواحً الحٌاة ، ساهمت بشكل 

نان السعودي وجعلته ٌخُرُج عن مباشر فً ظهور هذه االتجاهات الفنٌة المعاصرة لدا الف

، مما ٌجعل من  إطار اللوحة لٌعبر بشكل معاصر وبؤسلوب جدٌد عن فنه وإبداعاته

"فن التجهٌز فً الفراغ  هذا االتجاه الفنً المعاصراهأهمٌة بمكان تسلٌط الضوء على 

“Installation Art، لدا الفنان السعودي حٌث ٌحتاج منا لوقفة تؤمل ودراسة باحث ، 

ٌالمس قضاٌا ومشاعر إنسانٌة، وٌواكب النهضة  يحول هذا اهأسلوب واالتجاه الفنً الذ

والتطور والعصر الحدٌث، ما ٌجعل المتذوقٌن لهذه اهأعمال ٌعٌدون النظر مراًرا وتكراًرا 

 لفهم اهأهداؾ واهأفكار والقٌم الفنٌة فً هذا النوع المعاصر من الفنون البصرٌة .
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واهأسلوب مكانات هذا االتجاه هذه الدراسة وقٌمتها لتكشؾ لنا إ همٌةأ من هنا ٌرا الباحث

و ضرورة إلمام الفنان  فكار وثقافة الفنان السعودي المعاصرالفنً فً التعبٌر عن أ

السعودي بؤسس و قواعد و أصول هذا الفن ، وإمكانٌة اإلفادة من هذا االتجاه " فن التجهٌز 

ً تطوٌر مناهج أقسام التربٌة الفنٌة فً الجامعات ف Installation Art“فً الفراغ 

 السعودٌة وكذلك على مستوا التعلٌم العام من خالل منهج التربٌة الفنٌة .

 : البحثمشكلة 

هو مفٌد ومكمل  ثر وراء كل مان مواكبة التعلٌم لكل جدٌد فً كافة المجاالت وتقصً اهأإ

التربٌة الفنٌة من المواد ذات ، وتعد  لٌمًساسً فً البناء التعأمر أللعملٌة التعلٌمٌة هو 

تقان ، دراكه للجمال وتعوده على اإلإنسان وهمٌة الكبرا فً التعلٌم حٌث تنمً روح اإلاهأ

همٌة مواكبة مناهج تدرٌس التربٌة الفنٌة لكل جدٌد فً مجال الفنون أوتبرز للباحث هنا 

 ٌدة .ذلك فً الحصول على مخرجات تعلٌمٌة ج أهمٌة، والبصرٌة 

جاهات الفنٌة التً ظهرت حدًٌثا ، وٌعد فن التجهٌز فً الفراغ من الفنون المعاصرة واالت

جعل المتلقً لعمل فن التجهٌز فً الفراغ فً حٌرة من أمره ، فٌبدأ بالمشاركة فً والتً ت

هذا العمل بالتفكٌر والتؤمل حتى ٌتمكن من فهم وكشؾ أسرار هذا العمل وفك رموزه 

المضمون اهأهمٌة  ”Installation Art”ٌث ٌولً فنانو فن التجهٌز فً الفراغ وألؽازه ، ح

الكبرا أكثر من الشكل ، وٌلعب المتلقً والمتذوق للعمل الفنً فً فن التجهٌز فً الفراغ 

ا وبارًزا بثقافته البصرٌة وتفكٌره واستجابته الحسٌه والجسدٌة للمضمون الذي  ،دوًرا مهّمً

 . اهأعمال ٌقصده الفنان من هذه

وعطفاً على ما سبق ذكره وفً ظل وجود مجموعة من الفنانٌن السعودٌٌن والذٌن ٌنتمون 

 :لهم لهذا االتجاه ٌبرز للباحث التساإل الرئٌسً التالً فً أعما
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ما إمكانٌة اإلفادة من فن التجهٌز فً الفراغ فً مجال تدرٌس التربٌة الفنٌة سواء  -

 أو على مستوا التعلٌم العام ؟على مستوا التعلٌم الجامعً ؟ 

  ٌلً:من هذا التساإل تساإالت فرعٌة هً كما  وٌتفرع

 ؟ ما درجة توافر اهأهداؾ والقٌم التربوٌة من خالل فن التجهٌز فً الفراغ -

 ؟ ما درجة توافر القٌم الفنٌة المعاصرة من خالل فن التجهٌز فً الفراغ  -

 من خالل فن التجهٌز فً الفراغ؟تطوٌر نتائج التعلم  إمكانٌة درجة توافر ما -

هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات استجابات عٌنة الدراسة حول   -

 جهة العمل؟ -التخصص -المإهل محاور االستبٌان تعزا إلى

كٌؾ اتجه الفنان السعودي لفن التجهٌز فً الفراغ ؟ و إلى أي مدا استطاع الفنان  -

 فكاره وآرائه ورسالته ؟السعودي أن ٌعبر من خالله عن أ

على مستوا متخصصة ٌفتقد إلى الدراسات البحثٌة والعلمٌة الو ولكون هذا الفن حدٌثاً 

كما تفتقر الساحة فً المملكة العربٌة السعودٌة إلى  المملكة العربٌة السعودٌة خاصًة ،

 ما بعد فنونال الفنانٌن السعودٌٌن فً مجال دراسة متخصصة فً تحلٌل وتوثٌق أعم

من هنا برزت مشكلة  خاصًة ،”Installation Art“عامة و فن الجهٌز فً الفراغ الحداثة 

لكشؾ لنا عن إمكانات هذا الفن ، فً نقل وإٌصال رسالة الفنان السعودي البحث للباحث ل

 . إمكانٌة اإلفادة منه فً تدرٌس التربٌة الفنٌةالمعاصر وأفكاره وآرائه وتوجهاته ، ومدا 

 : أهداف البحث

ور صبناء على التساإالت السابقة والتً بٌن من خاللها الباحث مشكلة الدراسة ٌمكن ت

مدا حداثة فن التجهٌز فً الفراغ لدا الفنان السعودي المعاصر كؤسلوب فنً معاصر 

ا كؤحد الفنون  ًٌّ عبر به عن قضاٌا مجتمعه واهتماماته ، رؼم أهمٌة هذا االتجاه عالم

هتمام بالػ ، وفً ظل ندرة الدراسات التً تتناول هذا الفن بالبحث المعاصرة التً حظٌت با
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خصوًصا فً المملكة العربٌة السعودٌة كفن مستقل جدٌر باالهتمام والبحث والتحلٌل . 

بعص اهأسئلة المتعلقة بهذا الفن ، وتفك رموزه وؼموضه ، كانت هذه الدراسة لتجٌب عن  

البصرٌة فً المملكة  اهرة فنٌة جدٌدة على الفنونوتكشؾ عن أبعاده وإمكاناته باعتباره ظ

ورئٌسً فً مجال الفن السعودي المعاصر . ومن هنا   هامٍ  العربٌة السعودٌة ، ومثٌرٍ 

 التالً :إلى  ستهدؾ هذه الدراسة

 ة فًصخا، التعرؾ على مدا إمكانٌة اإلفادة من هذا االتجاه الفنً فً تطبٌقات منهجٌة -ٔ

 .تعلٌم الجامعً أو التعلٌم العام لا منالمراحل المتقدمة 

التً المختلفة  المجاالت، ووتارٌخه الفراغ وأهمٌته ، فن التجهٌز فً  علىالتعرؾ  -ٕ

 .  وأهمٌتها عناصره والتعرؾ على،  دي المعاصرلفنان السعومارسه من خاللها ا

من ، و االتجاه وهذا اهأسلوبالمنتمٌن لهذه  الرواد التعرؾ على الفنانٌن السعودٌٌن -ٖ

، لتكون كمرجع  وتحلٌلها وتفسٌرها من منظور تحلٌلً تفسٌريثم توثٌق أعمالهم ، 

رٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ، ولتكون صللمهتمٌن والباحثٌن فً مجال الفنون الب

 .لهذا االتجاه وهذا اهأسلوب الفنً  تؤرٌخالتؤسٌس ل بمثابة

ظهور فن  فًوتؤثٌرها رٌة صون البالتعرؾ على دور المفاهٌم الحدٌثة فً مجال الفن -ٗ

 التجهٌز فً الفراغ وتوجه الفنان السعودي نحوه .

هذا التعرؾ على االتجاهات الفكرٌة لهإالء الفنانٌن وتحلٌل رسائلهم من خالل  -٘

 .ومضامٌن  ، وما تحمله من فكر االتجاه

 أهمٌة البحث :

 وهً كما ٌلً :أمور عدٌدة مكملة لبعضها البعض  تكمن أهمٌة هذه الدراسة فً

تعد هذه الدراسة البحثٌة هً اهأولى من نوعها والتً تختص بفن التجهٌز فً   -ٔ

فً المملكة العربٌة السعودٌة ، فً ظل ندرة البحوث  ”Installation Art“الفراغ 

والدراسات التً تتطرق إلى الفنون المفاهٌمٌة والبصرٌة المعاصرة فً المملكة 
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 اإلفادة منها فً مجال التعلٌم كفن البٌئة ، وفن الفٌدٌوالعربٌة السعودٌة وإمكانٌة 

Video Art الدٌجتال، وفنDigital Art ًوالفن المفاهٌم ، Conceptual 

Art . 

فً وقتنا الراهن ، فستقدم هذه  ون المهمةلكون فن التجهٌز فً الفراغ من الفن -ٕ

ن التجهٌز فً الفراغ الدراسة تعرًٌفا بهذا الفن ، كما ستسهم هذه الدراسة فً تؤرٌخ ف

 فً المملكة .

 . روادهب والتعرٌؾ توثٌق أعمال الفنانٌن السعودٌٌن الذٌن انتموا إلى هذا االتجاه ،  -ٖ

للباحثٌن  ٌمكن أن تساهم هذه الدراسة فً خدمة البحث العلمً كمرجعكما   -ٗ

 والمهتمٌن بالفنون البصرٌة فً المملكة .

اهج التربٌة الفنٌة فً المستقبل ، فً ظل ٌمكن أن تسهم هذه الدراسة فً تطوٌر من -٘

توجه وزارة التربٌة والتعلٌم ووزارة التعلٌم العالً فً المملكة إلى تطوٌر منهج 

 التربٌة الفنٌة وأقسامها فً الجامعات السعودٌة .

إثراء مكتبة البحث العلمً والعلوم اإلنسانٌة كما ٌمكن أن تساهم هذه الدراسة فً  -ٙ

تلفت انتباه كثٌر من الباحثٌن والفنانٌن إلى هذا النوع من ، وبمثل هذه الدراسات 

الفنون المعاصرة لفهمه والتعرؾ علٌه عن كثب ، وتشجع على المزٌد من 

 الدراسات واهأبحاث فً كافة مجاالت الفنون البصرٌة المعاصرة .

 فرضٌات البحث :

 جهٌز فً الفراغ .هنالك عالقة بٌن توافر اهأهداؾ والقٌم التربوٌة ودراسة فن الت -ٔ

 .فن التجهٌز فً الفراغ  ودراسةالقٌم الفنٌة المعاصرة  توجد عالقة بٌن تعزٌز -ٕ

فن التجهٌز  فً التربٌة الفنٌة واستخدام نماذج مننتائج التعلم  توجد عالقة بٌن تطور -ٖ

 .فً الفراغ
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ت داللة إحصائٌة بٌن متوسطات استجابة عٌنة الدراسة حول فروقات ذاتوجد  -ٗ

 جهة العمل . –التخصص  –ستبانة ُتعزا إلى : المإهل محاور اال

 

 حدود البحث :

ستقتصر هذه الدراسة على فن التجهٌز فً الفراغ وإمكانٌة اإلفادة منه فً مجال تدرٌس 

التربٌة الفنٌة، وسٌكون ذلك بمثابة الحد الموضوعً للدراسة ، كما ستقتصر الدراسة على 

ات السعودٌات فً المملكة العربٌة السعودٌة فقط فً مجال أعمال الفنانٌن السعودٌٌن والفنان

 التجهٌز فً الفراغ .

بناء عمال الفنٌة فً فن التجهٌز فً الفراغ مجموعة من اهأوستقوم الدراسة بوصؾ وتحلٌل 

على صور هذه اهأعمال والتً تخص مجموعة من الفنانٌن السعودٌٌن ٌتم اختٌارهم . من 

على المستوا التعلٌمً لطالب لمقرر دراسً  امقترحً  تهاهاٌفً نهذه الدراسة قدم تس ثم

، ٌعطى للطالب فً  وطالبات أقسام التربٌة الفنٌة بجامعات المملكة العربٌة السعودٌة

كٌمً ٌوزع ، ٌتم تحكٌمه بواسطة استبٌان تح المستوا السابع أو لطالب الدراسات العلٌا

كما سٌتم تحكٌم هذا المقترح من  فً الجامعات السعودٌة على مجموعة من اهأساتذة

لدرسٌن جامعات دولٌة فً الخارج، متخصصة فً التربٌة الفنٌة وتدرٌسها، وكذلك مقترًحا 

ٌمكن اإلفادة منها فً تطوٌر منهج التربٌة الفنٌة  ضمن وحدة دراسٌة عن الفنون العاصرة

زع على معلمً فً مراحل التعلٌم العام ٌتم تحكٌمها كذلك بواسطة استبٌان تحكٌمً ٌو

 ومشرفً مادة التربٌة الفنٌة بمدٌنة جدة .
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 البحث :مصطلحات 

 "Installation Art : " فن التجهٌز فً الفراغ

م(" أن فن التجهٌز فً الفراغ اتجاهاً فنٌاً تمتد جذوره التارٌخٌة إلى ٕٔٓٓذكر عثمان )

والمساجد ، إال أن  –ت والكاتدرائٌا –إبداعات فنون الحضارات المختلفة ، مثل المعابد 

هدؾ المنظومة الفراؼٌة فً تلك العمائر ٌختلؾ تماماً عن المفاهٌم الخاصة بفن التجهٌزات 

 (88ٔفً الفن المعاصر".)ص،

ولقد تعرض كثٌر من الباحثٌن والمتخصصٌن فً مجال الفنون البصرٌة إلى تعرٌؾ فن 

تعرٌفات للخروج بتعرٌؾ التجهٌز فً الفراغ ، حٌث سٌقوم الباحث بعرض بعض هذه ال

 إجرائً ٌتناسب مع هذه الدراسة . 

مصطلح فنً  "بؤنه م(ٕٔٓٓنقالً عن عثمان ) كتاب الفن فً القرن العشرٌنحٌث عرؾ 

استخدم لوصؾ عملٌة تنظٌم العمل الفنً داخل حٌز محدد من الفراغ فً قاعة العرض ، 

اصر العمل الفنً والذي ٌصمم أو فً فراغ خارجً ، وهو ٌشٌر إلى أهمٌة الفراغ كؤحد عن

ا بحد ذاته  ًٌّ خصًٌصا لعمل فنً بعٌنه ، وفً بعض اهأحٌان كان ٌعتبر الفراغ نفسه عماًل فن

حٌث ال ٌمكن إعادة إنتاج نفس العمل الفنً فً مكان آخر ، وترجع فكرة التجهٌز فً 

 (89ٔص،الفراغ إلى أعمال فنانً الحدث وفن البٌئة . )

أن فن التجهٌز فً الفراغ هو "هو مصطلح ظهر فً الستٌنٌات م( ٕ٘ٓٓوترا مصطفى )

بوصؾ اهأعمال التً لم تظهر على أنها مواد فردٌة فً حجرة المعرض ، ولكن الذي 

ٌعتبر وجودها الطبٌعً تشٌر النطباع معٌن . مثل هذه اهأعمال عادة ما ٌتم تصمٌمها لهدؾ 

  ( ٕ٘ٔختلفة".)ص،لبٌئات ممعٌن ولذلك فهً تتطلب تعدٌالت قبل نقلها 
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م( تعرٌؾ آٌان شٌلفرز لفن التجهٌز فً الفراغ على أنه 988ٔ)كما ٌورد قاموس أكسفورد 

"مصطلح فنً ظهر فً حقبة الثمانٌنٌات لتفسٌر نوع من اهأعمال الفنٌة التجمٌعٌة أو البٌئٌة 

 (ٖٕ٘والتً تنشاء فً مجال فراؼً مخصص لعرض خاص اٌضاً")ص،

" أن مهدي مطشر عرؾ فن التجهٌز فً الفراغ بتعرضه  م(ٕٔٓٓكما ذكر عثمان )

المجهز فً الفراغ حٌث ٌقول ) لم ٌعد العمل الفنً معلقاً على لعالقة المشاهد بالعمل الفنً 

وأفقٌاً ، وأصبح المكان عنصراً رئٌسً من  جدار بل انطلق فً جمٌع أبعاد المكان عمودٌاً 

ٌعد عمالً فنً ذو بعدٌن ، بل أصبح ٌعبر عن  شروط العمل الفنً المجهز فً الفراغ ، فلم

 (9ٕٔالعناصر المكونة للعمل وعالقتها فٌزٌائٌاً ومعنوٌاً(".)ص،

م( "أن المقصود بالمجهز فً الفراغ : هو كل تنسٌق أو ترتٌب ٖٕٓٓرحٌم )كما وذكرت 

لألشٌاء فً الفراغ محدد تماماً وثابت وقد ٌكون هذا الفراغ مسطح أو مجسم فً فراغ 

 (ٔ٘لحجرة".)ص،ا

تعرؾ هذه الدراسهة  فهن التجهٌهز فهً الفهراغ  : لفن التجهٌز فً الفراغ  التعرٌف اإلجرائً

أحد اهأسالٌب الفنٌة التً اتجه إلٌها كثٌر من الفنانٌن فً مجال الفنون البصهرٌة ، نتٌجهة  بؤنه

ار مجموعة مهن الخبهرات والممارسهات الفنٌهة السهابقة جعلهت الفنهان ٌخهرج عهن حهدود وإطه

ا فً العمل الفنً ، حٌهث تلعهب الثقافهة  ًٌّ اللوحة ، وٌجعل من الفراغ المحسوس عنصًرا رئٌس

ا فههً مههدا دقههة هههذا العمههل  ًالعلمههً واإلبههداع هخٌالههالفنههان الفكرٌههة و ًٌّ هها ورئٌسهه دوراً مهّمً

، والعمهل الفنهً المجههز فهً الفهراغ مونه ، ومفاهٌمه التً ٌسهعى إلهى إٌصهالها للمتلقهًومض

ن خامات وعناصر سابقة الصنع أو مركبة من الطبٌعهة ، أو منتجهة بشهكل مقصهود عبارة ع

من الفنان ذاته بؤسلوب مفهومً خاص، ٌحدث صهدمة بصهرٌة وفكرٌهة لهدا المتلقهً تجعلهه 

ٌحاول البحث فً أعماق هذا العمل وٌعاصر مراحله وأفكهاره ، التهً قهد تتفهق مهع مضهمون 

 الفنان الفكري أو تختلؾ عنه .
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 "Visual Arts" : ن البصرٌةالفنو

م( "َحلَّ مصطلح الفنون المرئٌة محل مصطلح الفنون التشكٌلٌة ٕ٘ٓٓمصطفى ) ذكرت

حٌث تؽٌر مصطلح الفنون التشكٌلٌة بعد أن أصبح الفن ٌتعامل مع المدركات الحسٌة 

ث الشم( ، و بُعَد عن المدركات الشكلٌة حٌ -السمع  -الحركة  -اللمس  -لإلنسان )الؽرائز

تؤكدت فكرة الخلط فً العمل الواحد ، وأصبحت أكثر تعقًٌدا فظهرت أعمال تسمى الكوالج 

، والتصوٌر المجسم والتجمٌع ) العمل المركب والعمل المنشؤ فً الفراغ ( ، وكذلك ظهور 

 ( 8ٕالفٌدٌو أرت".)ص،

البٌئة  هو مصطلح عام وشامل لإلشارة إلى كافة اهأعمال الفنٌة التً أنشؤها الفنان فً

وتكون مرئٌة للمشاهد مثل الفنون التقلٌدٌة :) الخزؾ ، و التصمٌم ، و الطباعة ، و الرسم 

، و النحت و العمارة ( ، وكذلك ٌدخل فً هذا المصطلح ما اندرج تحت هذا المسمى من 

فنون بصرٌة حدٌثة مثل : ) التصوٌر الفوتوؼرافً ، وفنون الفٌدٌو ، وصناعة اهأفالم ، 

الٌدوٌة ( ، والعدٌد من التخصصات الفنٌة مثل : ) فنون المسرح ، وفنون اللؽة ، والحرؾ 

وفنون النسٌج ، وفنون الطهً ( ، وكل هذه اهأعمال تنطوي على جوانب من الفنون 

 البصرٌة

ٌتؽٌر المفهوم العام للفنون البصرٌة من شخص آلخر حسب ثقافته  التعرٌف االجرائً :

بالحواس  ؼالباً  مرتبط مصطلح الفنون البصرٌة مصطلح ٌمكنواطالعه، والمسلم به أن 

أو سمعها فهً فنون  الخمس، أي أن كافة الفنون التً ٌمكن مشاهدتها بحاسة البصر

ٌستخدم  بصرٌة، وهنا ٌمكننا أن ندرك أن معنى الفنون البصرٌة ذا مفهوم متؽٌر، وؼالباً 

 .ة ( وٌقصد بها )الفنون الجمٌلة(ٌفً الوقت الراهن للداللة على ) كافة الفنون البصر
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 "Contemporary " المعاصرة :

م( بؤنه :" الدهر ، والجمع : َمعاِصُر . ٌٕٕٔٓعرؾ الشٌرازي العصر نقالً عن الحازمً )

 ( 9عادات َعْصِره وتقالٌده" .)ص،إلى العصر السائر على  والَعْصِريُّ  هو : المنسوب

م( "المعاصرة هً الحضور والوعً بلحظتنا ٕٕٔٓ) المعاصرة ،ٌعرؾ كلود عبٌدكما و

الحضارٌة بكل مكتسباتها التقنٌة والتكنولوجٌة واإلبداعٌة ، ووعً منجز اآلخرٌن وتفهمه 

واستٌعابه ، فما من حضارة وجدت إال بعد أن استوعبت الحضارات اهأخرا وفنونها 

وتقوٌة وتمثلتها وأضافت إلٌها ، وهً بذلك تتثقؾ بالمعارؾ تجدًٌدا للنوع 

 (9ٙللثقافة".)ص،

م( أن " المعاصرة تنطلق من الكشؾ عن الذاتٌة الثقافٌة وإؼنائها ، 997ٔوٌرا البهنسً )

والكشؾ إنما ٌتم بالرجوع إلى حصٌلة الثقافة القومٌة التً تكدست عبر التارٌخ والتً 

 ٌع أن نبنً ثقافة أكثراؼتنت بالتبادل مع الثقافات المعاصرة أًٌضا   لكً نستط

 ( ٘ٔٔ".)ص،تقدًما

م( إلى مفهوم المعاصرة بقوله :" هً إٌجاد حلول مبتكرة بناء ٕٓٓٓكما ٌشٌر العطار )

على خبرات سابقة   لمواجهة مواقؾ  تفرضها متؽٌرات جدٌدة . وٌنطبق هذا المفهوم على 

كل اإلبداع الفنً   من حٌث إنه استجابة لمثٌرات معٌنة ، وتختلؾ النتٌجة من فنان آلخر ، 

 ( 9ٙحسب هوٌته وثقافته".)ص،

( هً فنون  Art contemporain - التعرٌؾ االجرائً : المعاصرة ) الفنون المعاصرة

وهً مصطلح ٌدل على كافة أنواع الفنون البصرٌة فً  Post-modernما بعد الحداثة 

 الوقت الحاضر . 
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 " Conceptual Art ":الفن المفاهٌمً 

تجاه فنً وأسلوب معاصر ظهر ا هوالنوع من الفنون  م( أن هذإ٘ٓٓمصطفى ) تذكر

المتلقً ، وٌتطلب ذلك القلٌل إلى  وٌعتمد على مفهوم نقل فكرة معٌنة فً بداٌة الستٌنٌات،

من المهارات الٌدوٌة والجسدٌة فً تنفٌذ العمل الفنً ، وٌهتم بالتركٌز على المفهوم العقلً 

، وهنا هأساسٌة لفهمه هذا النوع من الفنونسئلة هً الركٌزة اوالذهنً ، حٌث تكون اهأ

ٌكون العمل الفنً ٌرتكز على الفكرة ولٌس الجمال باعتبار الجمال ، واإلتقان هو الركٌزة 

 (ٗٗٔاهأساسٌة فً اهأعمال الفنٌة .)ص،

للفنان مارسٌل دو  ًفن المفاهٌمالوتشٌر اهأبحاث إلى أن الفضل ٌرجع فً ظهور 

م(" ٌرجع الفضل إلى ظهور فن ٕٓٓٓكر حسن )حٌث ذ Marcel Du Champشامب

المفاهٌم إلى أكثر فنانً القرن العشرٌن تؤثٌراً وهو مارسٌل دو شامب ، الذي أعلن عام 

 (٘ٔم أنه" أكثر اهتماما باهأفكار منه بالمنتج النهائً ".)ص،9ٔ7ٔ

عرؾ المفاهٌم بؤنها " مجموعة من اهأشٌاء ، أو ت هـ( فًٖٖٗٔالحازمً ) تكما ذكر

الحوادث ، أو الرموز تجتمع مًعا على أساس خصائصها المشتركة العامة ، والتً ٌمكن أن 

ٌشار إلٌها باسم ، أو رمز خاص ، أو تصور عقلً عام مادي ، أو مجرد موقؾ أو حادث 

 (7أو شًء ما".)ص،

م( أن الفن المفاهٌمً هو عبار عن مدرسة فنٌة من المدارس 8ٕٓٓكما ذكر شلبً )

نقل فكر أو  ىم وترتكز فلسفة هذه المدرسة عل9ٙ7ٔلتً ظهرت فً عام المعاصرة وا

 (ٓٔمفهوم معٌن إلى المتلقً وٌتطلب هذا الفن القلٌل من المهارة .)ص،

م( أن مصطلح فن المفاهٌم ٌرتبط بمصطلحٌن "وهما: ٕٓٓٓوٌرا الشال نقاًل عن حسن )

ٌم على أنها حالة . حٌث عرض المفاه Conception، والتصور  Concptsالمفاهٌم 
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نفسٌة أو عملٌة عقلٌة تشٌر إلى معانً كلٌة لألشٌاء ، أما الصور ، فهً حالة تشٌر إلى 

 (٘ٔ".)ص، ًتكوٌن المفاهٌم بالمعنى السٌكولوج

م(" أن من أهم فنانً هذا اإلتجاه جوزٌؾ كوسث ، ولورانس ونٌر ، ٕ٘ٓٓوٌرا السٌد )

 (ٗٗٔ، وجوزٌؾ بوٌز.")ص، وروبرت باري ، ودوجالس هوٌلر ، وهانز هاك

 " Video Art : "فن الفٌدٌو

م( أن فن الفٌدٌو هو  " شكل من أشكال الفنون المعاصرة ، ظهر خالل 8ٕٓٓذكر شلبً )

الستٌنٌات والسبعٌنٌات من القرن الماضً . وٌضم بٌانات صوتٌة ، وٌعتمد على  

ة الفٌدٌو للنظر إلٌها على االستؽالل المبدع لتقنٌة الفٌدٌو لنقل الصورة ، وإنتاج أشرط

شاشة التلفاز ، وعرضها على الشاشات الحائطٌة ، لٌصبح المتلقً جزًءا من المشاركة 

 (ٔٔالنشطة فً العمل الفنً".)ص،

م( أن فن الفٌدٌو " هو فن ٌعمل على توظٌؾ كامٌرات وأجهزة ٕ٘ٓٓوٌرا مصطفى )

ل فنٌة قد تكون فً عروض الفٌدٌو ، والكمبٌوتر وشاشات العرض ، كوسائط لعرض أعما

تمأل الحجرات وقد تمثل تشكٌالت جدرانٌة من خالل استخدام عدة أجهزة ، أو جهاز واحد 

للعرض عن طرٌق شرٌط فٌدٌو" كما ٌضٌؾ مصطفى أن " أهم ما ٌمٌز فن الفٌدٌو هو 

إمكانٌة التحكم فً العرض البصري والسمعً فً آن واحد من خالل عمل دٌنامٌكً 

 ( ٘ٙٔمتحرك".)ص،

  " Environnement Art" :فن البٌئة 

م( أن فن البٌئة "هو عمل فنً ذو ثالثة أبعاد فنٌة ٌستطٌع المشاهد ٕ٘ٓٓذكرت مصطفى)

أن ٌدخل هذه البٌئة ، فمفهوم البٌئة هنا هو حصر المشاهد فً العمل الفنً ، كما أنه دمج 

جواء المحٌطة بالعمل الفنً للحقٌقة والفن من الداخل والخارج ففن البٌئة ٌشمل جمٌع اهأ
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بداٌة فً منشورات كتبها  والتً ٌضع لها الفنان تصور شامل للفكرة وتنفٌذها ، وقد ظهر

 (8ٔٔكاندنسكً ".)ص،

وٌعتبر فن البٌئة امتداد لفن التجمٌع ، ولكن بؤسلوب اكثر نضج دون مواجهة المتلقً 

ن البٌئة بؤجسام حٌة ، كفن بؤسلوب مباشر وعنٌؾ ، بل اسلوب بسٌط ومن خالل التعبٌر ع

 اهأداء ، مع استخدام وسائط وتقنٌات تخدم العمل الفنً وفكرته . 

م( "قدم مجموعة من الفنانٌن الفن البٌئً من خالل أسلوب ٖٕٓٓحٌث ذكرت رحٌم )

التجمٌع الذي بلػ مرحلة النضج فً عهد كالً من جورج سٌجال وجون دي ندرٌا، 

مشاهد عائلٌة مستخدمٌن أشٌاء حقٌقٌة مثل االحذٌة  ومارسول حٌث عبرت أعمالهم عن

  (ٓٙ)ص،واهأبواب الشعبٌة ، متعرضٌن بسخرٌة هأبطال من تارٌخ الفن والمشاهٌر".
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 الفصل الثانً 

 أدبٌات البحث 

اإلطار النظري للدراسة -: أوالا   

  المعاصرة . فنونالظهور  -

 ماهٌة فن التجهٌز فً الفراغ . -

 . جهٌز فً الفراغنقد فن الت -

 المفاهٌم الفلسفٌة لفن التجهٌز فً الفراغ . -

 عناصر فن التجهٌز فً الفراغ . -

 فً البالد العربٌة . المعاصرة الفنٌة المفاهٌم تطور -

 . فن التجهٌز فً الفراغ فً المملكة العربٌة السعودٌة -

 الدراسات السابقة . -: ثانٌاا 
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 post-modernism:فنون المعاصرة ال ورظه

 م( أن ظهور فنون ما بعد الحداثة ) الفنون المعاصرة ( كان فًٌٕٓٔٓقول عطٌه )

أو  Contemporaryبالواقعٌة الجدٌدة النصؾ الثانً من القرن العشرٌن والدة ما سمً 

ومنها على سبٌل المثال ،الفن  المعاصرة، وفنون  pop artما ٌسمى الفن الجماهٌري 

 البٌئة وفن ،Performance Artاهأداء ن،وفConceptual Art المفاهٌمً

Environmental Art،  ًوالفن النسائFeminist ART  وفن الخردة ،Junk Art  وفن ،

، وفن  Computer Art، وفن الكمبٌوتر  Body Art، وفن الجسد  Video Artالفٌدٌو 

ن الـ ، وف Kinetic Art، والفن الحركً وتمازج الوسائط  Holography Art الهٌلوجرام

op  - Op Art  ً(ٕٕٓ-98ٔ.)ص،الفراغ، وفن التجهٌز ف 

وتعد هذه المرحلة الحساسة فً تارٌخ الفن ،  (ٔوهو محور دراستنا الحالٌة شكل رقم ) 

شهدت هذه المرحلة نقلة نوعٌة فً الفنون فقد بداٌة الثمانٌنٌات ، حتى من نهاٌة الستٌنٌات و

فً رإٌة المتلقً والمتذوق لألعمال  اتؽٌرًّ  لكلفنٌة ، وكذفً كافة المفاهٌم الفلسفٌة وا اوتؽٌرً 

 ىالفنٌة وكان ذلك نتٌجة التحوالت والتؽٌرات المتراكمة منذ بداٌة القرن العشرٌن وحت

مما تسبب ما بعد الحداثً إلى  نهاٌة الستٌنٌات ، ونتج عن ذلك تحول فً المفهوم الحداثً

ذي ٌستمد جمالٌته من خالل جمالٌات المجتمع حالل الفكر الإو فً تؽٌٌر الفكر التقلٌدي

لوجٌة المتسارعة سواء كانت صناعٌة ووقٌمه والتً كان سببها ردة الفعل للمتؽٌرات التكن

فً  فعااًل  اأم سٌاسٌة ، وكذا تؽٌر المفاهٌم والقٌم الجمالٌة لدا المجتمع ، مما لعب دورً 

ضحى العمل أ ىفً العهد القدٌم ، حت نهاء تلك النظرة الجمالٌة المرتكزة على الشكالنٌةإ

ن تجلب المتعة أو الفرحة أو الحزن أرسالة مبتكرة ممتعة ٌمكن عبارًة عن  الفنً المعاصر 

 ساسً من العمل الفنً .أعنصر  إن المشاهدللمشاهد حٌث 

للمعاصرة " أن المعاصرة الحقٌقٌة فً الفن ال ترتكز  ا( فً تعرٌفهمٕ٘ٓٓ)عبٌد شٌروت

دٌثة الرتباط باهأحداث والمالبسات ، كما أنها لٌست تقالٌد للمذاهب الحعلى ادعاء ا
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على أصالة تنبع من فهم سلٌم للظروؾ البٌئٌة واإلقلٌمٌة  المستوردة بل هً ترتكز أصاًل 

 ( ٔٗٔبظروفه وانطالقاته ".)ص، والعصر كله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعودي بكر شٌخونمن أعمال الفنان ال( فن التجهٌز فً الفراغ 5شكل رقم )

م(4111) السلم المقلوب ()  
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أنه " إٌجاد حلول مبتكرة بناء على مفهوم المعاصرة إلى  م (ٕٓٓٓالعطار )  ٌنظركما 

على خبرات سابقة   لمواجهة مواقؾ تفرضها متؽٌرات جدٌدة . وٌنطبق هذا المفهوم على 

النتٌجة من فنان آلخر ، كل نه استجابة لمثٌرات معٌنة ، وتختلؾ إاإلبداع الفنً   من حٌث 

 (  ٔٗٔحسب هوٌته وثقافته " ) ص ، 

ن ههذه الفنهون أالمتؤمل لمسٌرة الفنون المعاصرة أو فنون ما بعد الحداثة بشكل عهام ٌجهد إن 

هٌئهة توجههات ومهذاهب حتهى ازدحمهت  ىربعهٌن الماضهٌة علهقد ظهرت خالل السهنوات اهأ

مٌات التهً تصهؾ وتصهنؾ ههذه االتجاههات الساحة الفنٌة بكم هائل من المصهطلحات والمسه

والفكرٌههة خههالل هههذه السههنوات حٌههث سههاٌر الفنههان روح العصههر وبههدأ فههً  والمههذاهب الفنٌههة

التحرر من حدود اللوحة الفنٌة لٌدمج بٌن الفن والمعرفة بمفهاهٌم ومعهارؾ تجمهع بهٌن العلهم 

 واإلبداع والتجرٌب .

ا أنه " فً العصر  إلى م (ٕٓٔٓكما ٌشٌر عطٌة )  ًٌ الحدٌث أصبح طراز الفنان تجرٌب

  وإنما ٌتمٌز بالتجدٌد والطبٌعة  ةً ثابت ومتعدد الجوانب ، لٌس له صفة مظهرٌةً  متنوًعا

الفكرة الجدٌدة   فهو لٌس طراًزا  واالبتكار . كما أنه ٌعبر كل مرة بالطرٌقة التً تتفق مع

ا ًٌ تنعكس فً أحد من كل تجربة  ٌؤخذ كٌانه الفرٌد ا من قبل   إنما طراز حًمعروفً  نمط

 (7٘ٔاهأعمال الفنٌة".)ص،

من هنا ٌستخلص الباحث أن تسارع وتطور الفن بصفة عامة كان سببه تؽٌر المفاهٌم والقٌم 

نظرة لمجتمع ونظرته للفن حٌث تؽٌرت إلى الجمالٌة لدا الفالسفة والمفكرٌن ، وكذلك ا

ذاهب فكرٌة فً مجال الفن ، معاصرة مبنٌة على فكر معاصر ، نتج عنه توجهات وم

 ، وسٌتطرق Post Modernismأو ما بعد الحداثة  المعاصرة باالتجاهات سمٌت

مهدت لظهور فن التجهٌز هنا إلى بعض هذه االتجاهات المعاصرة وأهمها والتً  الباحث

 :وهً  كونه محور هذه الدراسةفً الفراغ 
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  New Realism-Pop Art:  الفن الجماهٌري-فن الواقعٌة الجدٌدة

انتقهل  POP ARTعرؾ محمود أمهز فهن الواقعٌهة الجدٌهدة حٌهث أشهار إلهى أن "فهن العامهة 

 ( .8ٕٗإلى أوروبا فً ما عرؾ باسم الواقعٌة الجدٌدة ".)ص،

ا فهً  م ( أن فن الواقعٌة الجدٌدة هو الفهن الهذي لعهبٌٕٔٓٓرا عثمان ) كما و ًٌ دوًرا أساسه

دة هههً عاصههر ، حٌههث كانههت دوافههع فنههانً الواقعٌههة الجدٌههبههداع التشههكٌلً المتحدٌههد مسههار اإل

، والبعد عن كهل  الواقعٌمانهم بإوسلبٌاته ، ونبع ذلك من  هٌجابٌاتإبراز التعبٌر عن الواقع با

هو خٌالً وبعٌد عن الهدؾ االجتماعً المرتبط بالمجتمع المدنً الجدٌد ، وكان ذلك ههو  ما

سهالٌبهم الفنٌهة والتقنٌهة أ، حٌث تعددت طرقهم و ساسً لدا رواد هذا التوجهأمنطلق فلسفً 

الج ، والتجمٌههع ، والصههور الفتوؼرافٌههة التقلٌدٌههة ، والحههدث الُكهه عمههالا هأفههً ذلههك فتطرقههو

 الؽرضً المباشر ، ومن هنا دخل العالم للنصؾ الثانً من القرن العشرٌن بفكر جدٌد ٌدعو

وتتطهور وتنمهو  ؤفكهرة أن الثقافهة تنشه تؤصٌل االستقاللٌة االجتماعٌة ، ومهن هنها انبثقهتإلى 

فههً مسههارات مختلفههة مههع المجتمعههات وفههق الظههروؾ التارٌخٌههة والبٌئٌههة لتلههك المجتمعههات ، 

ساسهً الهذي ٌكٌهؾ نفسهه مهع ههذه الثقافهات مهن خهالل تفاعلهه نسان ٌكون هو المحور اهأواإل

مال ناقدة للمجتمع عأعمال فنانً الواقعٌة الجدٌدة هً أونشاطه االجتماعً ، ومن هنا كانت 

الحٌهاة ، لتنقهد الحٌهاة شهكالها ومثلهها مهن أعمال تقوم على الواقع وتستمد أالجدٌد ، من خالل 

نسههان القههرن العشههرٌن بتناقضههاتها وخاصههة فٌمهها بعههد الحههرب العالمٌههة الثانٌههة ومهها الجدٌههدة إل

 (9ٙ-٘ٗ)ص،.من تؽٌر وتجدٌد فً شتى المجاالت شملته

سهود لفهن اسم الحصهان اهأ،  JAMES ROSENQUSTكوٌست طلق على جٌمس روزنوقد أَ 

هتمامههه بههالمجتمع المههدنً عٌههة الجدٌههدة فههً أمرٌكهها ، حٌههث أبههدا فههً كثٌههر مههن أعمالههه االواق

ًٌّاوربطه  م وٌعهد ههذا 9ٕٙٔقدمه فً عهام  عمله الذيفً  بالواقع االجتماعً وٌظهر ذلك جل

دة، وعنههوان هههذا العمههل هههو)فترة ل التههً أنتجتههها الواقعٌههة الجدٌههعمههاضههخم اهأأالعمههل هههو 

التهً شهنتها أمرٌكها علهى فٌتنهام، وكهان ٌنتقهد مهن خاللهه الحهرب ( ، ٕشكل رقم ) الستٌنٌات(
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خر فههً ظهههور فههن الواقعٌههة الجدٌههدة هههو  آهمت بشههكل أو بههأسههسههباب التههً قههد تكههون ومههن اهأ

ونٌهة و لكترر االتصاالت اإللكترونٌة حٌهث ٌضهٌؾ عثمهان " أحهدثت ثهورة االتصهال اإلتطو

التكنولوجٌة ووسائل اإلعالم والتطورات العلمٌة والصهناعٌة تكهوٌن بنٌهة اجتماعٌهة جدٌهدة ، 

 والتً تتصؾ بخضوع المجتمع الحدٌث للسٌطرة التكنولوجٌة والتؽٌر مهن المعرفهة النظرٌهة

  التطبٌقات العلمٌة للتكنولوجٌا ، والتنوع البالػ فً العالقات واالتصاالت واالستجابات ،إلى 

والتداخل داخل إطار ما ٌسهمى بالحتمٌهة التكنولوجٌهة ، والهذي أصهبح " الخٌهال الفنهً القهدٌم 

فههرق بههٌن الفههن والحٌههاة "   وجههدان جدٌههد ٌنكههر وجههود أيإلههى  لههٌس لههه وجههود ، والتؽٌههر

فههن عمههالهم فههً أد مجموعههة مههن الفنههانٌن الههذٌن كههان لهههم مههن خههالل ( ، كمهها ٌوجهه7ٓ)ص،

واللهذٌن  ،مجتمع ما بعهد الصهناعة مهنهم دانٌهل سهبوري ، وكرٌسهتوالواقعٌة الجدٌدة دور فً 

 .عبرا عن مجتمع ما بعد الصناعة 

 

م  5964 –ة الستٌنٌات فتر – (بالحصان االسود لفن الواقعٌة الجدٌد)جٌمس روزنكوٌست الملقب  (4شكل رقم )

متر  4666× م4 –مساح العمل   
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ع اهتمهام الواقعٌهة الجدٌهدة وذلهك لكهون أن اإلنسان كان هو موضه م(ٕٔٓٓ)عثمان كما ذكر

رمهز للحٌهاة باتسهاعها  اإلنسان هو المصهدر اهأساسهً لكهل جدٌهد ، فكهان الجسهد اآلدمهً ههو

جعههل فنههان الواقعٌههة الجدٌههدة مههن المجتمههع الوسههٌط فههً هههذه المعادلههة ، ومههن وتطورههها ، ف

فهً فهن الواقعٌهة  الفنانٌن الذٌن برزوا فً جعل الجسد اآلدمً موضع تؤمل من خالل أعمالهه

عهن  نسهان معبهًراعمالهه اإلأ، حٌث تنهاول فهً  E.kienholz زدالجدٌدة الفنان إدوارد كٌنهول

فكار والمعانً والمعتقدات ، مثل اهألهم ، والهذعر ، والخهوؾ ، والقلهق ، والعزلهة ، بعض اهأ

وم الفنهان تهلك ، وكهذ(ٗ) ل رقهمكشه من أعمهال البٌئهة ةعمال بصٌؽة قرٌبحٌث صاغ تلك اهأ

نهه ٌعبهر عهن أعمالهه علهى أتنهاول الجسهد البشهري فهً الهذي Tom Wesselman وٌسلمان 

شهكل  كما عبر عهن الثهورة الصهناعٌة والتقنٌهة الواقع فً لحظات من الحٌاة الٌومٌة المختلفة

ن ُمعانهة عمالهه عهأ، فهً  Edward Kienholz ، كما عبر الفنان إدوارد كٌنهولهدز( ٘رقم )

طهههارات السهههٌارات إو ههههر بؤعمهههال وحشهههٌة اسهههتخدم فٌهههها اهأخشهههاباإلنسهههان والظلهههم والق

ٌة الجدٌهدة الهذٌن نجحهوا فهً والمسامٌر والحٌوانات المحنطة وٌعد كٌنهولدز من فنانً الواقع

، وقههد  عمهال انفعالٌههة توضهح الخهوؾ والظلههم والؽضهب فهً المجتمههع المتمهدن الجدٌهدتقهدٌم أ

الوثٌق بٌن الفنان والحٌاة االجتماعٌة فهً تعبٌهر  الواقعٌة الجدٌدة عن مدا الترابطعبر فنانو 

 .(ٗ(، شكل رقم )ٖشكل رقم ) اجتماعً ٌربط الفنان بالمجتمع

ٌة كؤحد الظواهر االجتماعٌة ، ولكهن المعطٌات السٌاسإلى  كما تطرق فنانو الواقعٌة الجدٌدة

و أفههً دعههم  االواقعٌههة الجدٌههدة دورً  تلعههب كههان دور فههن الواقعٌههة الجدٌههدة محاٌههًدا حٌههث لههم 

، حٌهث دعمهت معارضة أي توجهات سٌاسٌة كما حدث فً فرنسا قبل الثورة أو فً روسهٌا 

حٌههث كههان للفههن دور مهههم فههً الحٌههاة و، االتجاهههات الفنٌههة الحدٌثههة اتجاهههات سٌاسههٌة معٌنههه 

ومسهجلٌن ، وسهاخرٌن ،  مهراقبٌن ، كهانوا بمثابهة الواقعٌة الجدٌهدة ًفنان نجد أنالسٌاسٌة  ، 

السٌاسههة ورجالههها علههى الشههعوب ، ومههن الفنههانٌن  ةلحٌههاة السٌاسههٌة وسههٌطرهكمههٌن مههن اومت

حهد أ، وههو   Richard Hamiltonٌعبرون عن ذلهك الفنهان رٌتشهارد ههامٌلتون االذٌن كانو

 عمالهه بقولهه " العهودةأعلهى  الفنهان نجلترا ، حٌث ٌعلهقإالمإسسٌن لفن الواقعٌة الجدٌدة فً 
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البد أن تعتمد علهى االسهتخدام المبتهذل التهكمهً لصهور المجهالت أكثهر الطبٌعة فً الفن إلى 

من االعتماد على المناظر الطبٌعٌة أو الطبٌعة الصامتة أو رسم شخصً من الواقع "، ومن 

رادٌهو ،  عماله التً قدمها حهول ذلهك ، والتهً اسهتخدم فٌهها عناصهر مهن التقنٌهة كؤسهالك وأ

م تحههت 9ٕٙٔر، عملههه الههذي قدمههه فههً عههام وخطههوط شاشههات التلفزٌههون ، وبعههض الصههو

مهن خاللهه تهكهم الفنهان وسهخرٌته مهن عهالم  نحو بٌهان حاسهم ومثٌهر(، والهذي نهرا عنوان )

السٌاسة ، من خالل إحداثه لعالقة جمالٌة بٌن التقنٌات المختلفهة فهً فهن الكهوالج والعناصهر 

عطٌهات االقتصهادٌة ، وكهان كهذلك للم(ٙشكل رقهم )جام فنً المصورة وعناصر حقٌقٌة بانس

مثلههة ذلههك الفنههان آنههدي وور هههول أنصههٌبها مههن االهتمههام لههدا فنههانً الواقعٌههة الجدٌههدة ومههن 

Andy Warhol ( 7شكل رقهم )ولهدنبرج كهذا كالٌهس، و Claes Oldenburg  شهكل رقهم

ٌجعلهون  اعمهالهم وكهانوتلفهة فهً تنفٌهذ ألٌب مخاسهاستخدم فنانو الواقعٌة الجدٌدة أ ، وقد( 8)

دائٌههة سههالٌب اهأساسههٌة ، "ولعبههت اهأمههن عناصههر العمههل الفنههً اهأ اواقههع نفسههه عنصههرً مههن ال

تحقٌق المضمون االجتماعً الخاص بفن الواقعٌة الجدٌدة عن طرٌق العالقهة  ا فًمهمًّ  دوًرا

 (ٔٗٔ-ٔٙعمال الواقعٌٌن الجدد.)ص،التشكٌلٌة التبادلٌة بٌن الشكل والمضمون فً أ

 

 

 

 

 

 

 م5968ز مال الفنان : ادوارد كٌنهولدمن اع (4شكل رقم )

سم514.3×413.8×454.3مساحة العمل :   
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 (الفنان إدوارد كٌنهولدز3شكل رقم )

 م5961–( u-2اسم العمل : البطة االمرٌكً) 

 سم51.43×سم14.98×سم67.51مساحة العمل : 
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 48تزال الحٌاه  ال –م 5964-توم وٌسلمان -(1شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحو بٌان حاسم ومثٌر -5964 –(رٌتشارد هامٌلتون6)شكل رقم 

 سم . 65×85.4المساحة :  -خامات جاهزة الصنع  -صور فوتوغرافٌة -ألوان اكرٌلك 

 سم 61×38مقاسات العمل : 
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 م5964 -زجاجة كوكا كوال  -ندي وارهول أ -( 7شكل رقم )

 (لطباعة بواسطة الشاشة الحرارٌةباسم زٌت عل توال ) تم تنفٌذ العمل  411×سم464.1

 

 

 م5964 -البطاطا المقلٌة مع الكتشب -أولدنبرج  -( 8شكل رقم )
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 Conceptual Art :  الفن المفاهٌمً

هٌمً هو نواة االتجاهات الحدٌثة ، ولقد ظهر فً م( أن  الفن المفإٓٓٓذكر حسن )

الى الفنان مارسٌل  بداٌات القرن العشرٌن، وٌعود الفضل فً تطور الفن المفاهٌمً

 ( ٖٗ)ص،. marcel Duchampدوشامب 

عن عثمان  نقاًل  مصطلح الفن المفاهٌمً Joseph Kosuth ٌعرفه جوزٌؾ كوزثو

" هو مجال تؤمل عقالنً نقدي ، وهو نقطة التقاء بٌن عدة مناهج اتصالٌة ، بقوله(مٕٔٓٓ)

ة " وقد حاول كوزث أن ٌفسر على سبٌل المثال العالقة بٌن الصورة المرئٌة واللؽة المكتوب

عندما عرض فً صورة وتحدٌدها وتفسٌرها الفكري)اللؽوي(تلك المقابلة التشكٌلٌة بٌن ال

 ( وهو عبارة عنمسمى )كرسً وثالثة كراسًتــحت  افنًٌّ  عـماًل  م9ٙ٘ٔآن واحد عام 

 ( .9شكل رقم ) كرسً حقٌقً وصورته الفوتوؼرافٌة

والفنان فً  . القاموس لكلمة كرسً كما وردت فً عثمان " أن التحدي اللؽوي وٌضٌؾ

م فٌما تمثله أهذا العمل ٌسؤل جمهوره أٌن توجد شخصٌة الشًء هل هً فً الشًء نفسه ، 

م هً مجتمعة فً اهأشٌاء أالكتابً أو الشفوي ،  تالصورة الفوتوؼرافٌة ، أم فً الصو

 (  ٙٙٔ" ) ص ،  ًعاالثالثة م

م ( أن " العمل المباشر بمادة 99ٗٔ، نقالً عن قطب )  Divalلوٌرا الفنان المفاهٌمً دٌفا

ًٌّا جدًٌدا للعالم ومفهوًما جاًدا " والمقصود هنا  العمل . أن ٌقدم الفنان فً عمله إدراًكا فكر

  ( ٙٙبمادة العمل ، الفكرة التً تحرك وتدٌر كل شًء . ) ص ، 

بؤنه " اصطالح سرعان ما م( إلى تعرٌؾ هربرت رٌد لفن المفهوم ٕٓٓٓوٌشٌر حسن )

أصبح ٌعادل الرسائل السرٌة ، أو المواد المكتوبة التً ٌقدمها الفنان لجمهوره المستمتع . 

ومصطلح المفاهٌمً ٌبٌن أن العالقة التقلٌدٌة فً العمل الفنً بٌن الفكرة والتعبٌر ، قد 

 (  ٕٗائٌة ".)ص،تؽٌرت بطرٌقة ما من أجل وضع تؤكٌد على الفكرة ولٌس على النتٌجة النه
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 مJoseph Kosuth - 5961 وزثجوزٌف ك -(9شكل رقم )

صورة الكرسً  –سم 14.8×47.8×48.4الكرسً الخشبً  -مساحة العمل  -كرسً واحد وثالثة كراسً 

 سم64×65.7 - البٌان أو النص الكتابً -سم 65.7×95.3

ٌٌشٌر إلى التبدل الكلً فً العالقة  م ( إلى أن " الفن المفاهٌم99ٗٔكما ٌشٌر قطب ) 

التقلٌدٌة فً العمل الفنً بٌن الفكرة والتعبٌر ، لمشاهدة عمل معنوي ٌصدر من مشكلة 

 ( 7ٙعقلٌة بصرؾ النظر عن القٌم الصادرة منها " . ) ص ، 

ٌقترن بمصطلح أخر وهو التصور  Conceptم( أن مصطلح المفهوم ٕٓٓٓوٌذكر حسن )

Conception فهوم حالة نفسٌة أو عملٌة عقلٌة تشٌر إلى معانً كلٌة لألشٌاء ، أما " فالم

 (ٖٔالتصور فهو حالة تشٌر إلى تكوٌن المفاهٌم بالمعنى السٌكلوجً أو اختبارها".)ص،
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 Performance art : فن االداء

م( بؤن هذا الفن قد " ظهر فً الستٌنٌات والسبعٌنات على ٌد  ٕ٘ٓٓمصطفى)  تذكر

ل الفنً ٌجاهد لٌصبح بصمة حٌث نادا بؤن العم ،Rosenbergo روشنبرج

 ( ٓٙٔفرٌدة".)ص،

م ( أن " فن اهأداء بشكل عام ٌعتمد على الحدث العابر الذي ٌجري ٕٔٓٓوٌرا عثمان ) 

وأٌضا  العودة ) مثله مثل سٌاق الزمن الوجودي فً التجربة اإلنسانٌة( باتجاه واحد ال ٌقبل

 –دٌكور  –دٌو ٌف –إضاءة  –صوت  : الفنون التولٌفٌة من تحالؾ شتى أنواع ٌعتمد على 

 (  7ٓٔرقص وتعبٌر إٌمائً ".) ص ، 

أن  أكترونس ٌرٌان أن " كالً من الفنان جنتر بروس وفنٌسً (ٕ٘ٓٓمصطفى) تكما أكد

م ، فلٌس هناك 97ٓٔوقت معٌن عام  العمل الفنً هنا ٌتركز فً جسم الفنان وفً زمن و

اك صور نهناك رسومات وال مواد فنٌة وال مواد منحوته ، فقط هخر ، لٌس آعمل فنً 

 (  ٓٙٔوثائقٌة للحدث الحً الذي ٌعبر عن شًء حً ، أو حدث حقٌقً ".) ص ، 

مفهوم فن إلى   م( "ٕٔٓٓنقالً عن عثمان )   R-Atkinsٌشٌر روبرت أتكٌنسو كما 

لتواصل الكامل بٌن العمل فً نهاٌة الستٌنٌات بهدؾ إحداث نوع من ا نه ظهرأداء على اهأ

الفنً والجمهور من خالل نشاطات مفاهٌمٌة فً مجملها توظؾ شتى أنواع الوسائط الفنٌة 

فٌدٌو . وؼٌرها وكانت هذه العروض ٌتم تنفٌذها فً  –مسرح  –رقص  –موسٌقى : من 

ومن عدة دقائق وعدة أٌام "داخل صاالت العرض أو خارجها وتتباٌن فترات العرض بٌن 

 (7ٓٔ.)ص،(ٓٔ( شكل رقم )Beuysر فنانً هذا االتجاه جوزٌؾ بوٌس)أشه

عبدالناصر ؼارم من خالل  السعودي وٌمكن أن نالحظ هذا االتجاه فً بداٌة أعمال الفنان 

ء ٌعتمد فً داومن هنا ٌمكن القول أن فن اهأ،  (ٔٔشكل رقم ) ( فلورا وفانا )عمله الفنً

بداع البصري ، حٌث ٌصبح هو العنصر اسٌة لإلالدرجة اهأولى على اإلنسان كمادة أس
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داء من الجسد البشري ساسً المشارك فً العمل الفنً وصناعته ، حٌث جعل فن اهأاهأ

 الوجود الحقٌقً للجسد. ىقٌمة خاصة فً العمل الفنً ترتكز عل

 

 نٌة من الصوفبطا –ذئب هندي أبٌض  دمً ) جسد الفنان (أجسد  -م 5969 – فن أداء  Beuysبوٌس (51شكل )

 

 م4111 –( عبد الناصر غارم اندماج بٌن فن األداء ولفن البٌئ55ًشكل )

 (Flora and Fauna)فلورا وفونا  
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 Environnement Art : فن البٌئة

( " أنه ظهر فً نهاٌة الستٌنٌات 99ٙٔ) فن البٌئة العشرٌن كتاب الفن فً القرن عرؾُ ٌُ 

(  Anti-Formن ، وكرد فعل للفن الشكلً ) كاتجاه فنً ٌناهض السوق التجاري للف

 إنتاجهعمال ٌتم ة العرض والمتحؾ ، وقد كان بعض هذه اهأوالمفهوم الموروث لفكرة قاع

فً الطبٌعة مباشرة باستخدام تقنٌات خاصة مثل الحفر ، والهدم والتسوٌة ، والتقطٌع ، 

ولٌة للطبٌعة مثل خر كان ٌتم عرضه فً قاعة خاصة باستحضار المواد اهأوالبعض اآل

 ( 87ٔ،صاهأحجار ، والرمال ...وؼٌرها ".)

كن أن ٌتعرؾ علٌه بعاد ٌمرض هو عمل فنً ثالثً اهأفن اهأم( أن ٕٔٓٓكما ٌرا عثمان)

نفسه، وٌستطٌع المشاهد التعرؾ على كل اهأمور المحٌطة   العمل المشاهد من خالل

هذا الفن كان فً منشورات كتبها  م( " أن بداٌةٕ٘ٓٓمصطفى )بالعمل وتنفٌذه، ولقد ذكر 

مثلة  نراها فً أعمال اهأ مقدأ، و Futurists، والمستقبلٌة  Kandinskyكاندنسكً

وها فً العشرٌنٌات ء، والتً قد بد Schwitters، وسوٌترز Merzbauماربو

 ( 8ٕٔ، 8ٔٔ".)ص،

تخٌل  المحدود حولعماله هو تخطً الفكر أن فن البٌئة كان الهدؾ من أ وٌضٌؾ عثمان

إلى  ن ٌمكنهما الولوجاالواقع ذاته ، فالفنان والمشاهد هما عنصرالصور والوصول إلى 

لٌها ٌعود ، إنسان ورض خرج اإلنه " مثل دٌمومة الحٌاة " فمن اهأالعمل الفنً والخروج م

الطبٌعة والبٌئة إلى  روقتها بل خرجأعلى جدران المتاحؾ و افالعمل الفنً لم ٌعد مقصورً 

ن تبقى فكرة عمله فً أساسٌة من فن البٌئة ، وهً باإلنسان ، وهنا تبرز الفكرة اهأ المحٌطة

التفكٌر وتطرق هذه الفكرة إلى  هم بحٌث تدعو المجتمع والعلماءر فٌثإمفهوم الناس وت

 ومن اهأمثلة على أعمال فن البٌئة عمل الفنان روبرت سمٌثونبالدراسة والتحلٌل والنقد 

Robert Smithson ( للفنان السعودي عبدالناصر ؼارم ٔٔ( وشكل رقم )ٕٔل رقم )شك

.   
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 م5971 –روبرت سمٌثون  (54شكل رقم )

 بحٌرة الملح العظمى 

 ٌشٌر حٌث مفهوم فن البٌئة م(ٕٓٓٓقالً عن عثمان )ن  R-Atkinsتكٌنسأوٌعرؾ روبرت 

اعتمد علٌهما  أنه " ظهر كحركة فنٌة فً نهاٌة الستٌنٌات من خالل مدخلٌن هامٌنإلى 

فن ، واآلخر تدعٌم المفهوم فنانً البٌئة وهما : رفض المفهوم التجاري بسوق ال

لكونٌة اهأرض والروح اإلى  ولوجً الخاص بدراسة الكائنات الحٌة والبٌئة ، والعودةاهأٌك

 ( 7ٙٔللطبٌعة فً مقابل المدنٌة".)ص،

م تعهد تههتم بالجانهب الجمهالً فهً ن ههذا الفهن ههو مهن الفنهون التهً لهأ من هنا ٌمكننها القهولو

المضهمون الفكهري ، مهن خهالل رسهائل ٌعهٌ  معهها المتلقهً والعمل الفنً وارتبط بهالمفهوم 

مت فهً ظههور هأسهن فن البٌئة هو من الفنون التً أ ، ومن هنا نجد لعمل الفنًباوالمستمتع 

 .فن التجهٌز فً الفراغ 
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عد الحداثة وما سمً بعدها بفنهون المعاصهرة م فنون ما بومما سبق ٌمكن أْن نالحظ أنَّ معظ

حقل تجارب للفنهان ٌمكنهه إلى  رة التقلٌدٌة للفن وحولت الفنظا فً تؽٌٌر النهمت جمٌعً أسقد 

ها إال صبح العمل الفنً أفكاره ، وأثبات نظرٌاته وإمن خالل فنه  ًٌ أن ال ٌطلهق علٌهه عمهاًل فن

 .التقنٌة وروح العصرلروح  ام ، ومساٌرً لرؼبات الجمهور وتطلعاته امساٌرً  و اٌكون محققً 

( " أن التعههاون بههٌن الفنههون فههً تٌههارات مهها بعههد الحداثههة ، وفههً م99ٌٗٔههرا شههموط ) كمهها

صهبح أممارسهات حهرة تجرٌبٌهة ، وإلهى  مجاالت عدٌدة حهول فهن الطلٌعهة النشهاط التشهكٌلً

منشهط ثقهافً ى إله المهم هو عمل الفنهان ، وحركتهه ، ومشهاركته الجمههور ، وبالتهالً تحهول

هو ) فكرة العمل الفنً ( ولٌس العمل بحد ذاته . وهكهذا كهان لن المهم بالنسبة وناقد فنً ، هأ

اسهتعراض إلهى  ٌتم الخلط بٌن عهدة أنظمهة فنٌهة فهً العمهل الواحهد ، ممها حهول العمهل الفنهً

 (  8ٔسمعً بصري حركً " )ص،

ن التجهٌز فً الفراغ ، حٌث ٌجمع أن هذا التعاون قد أسهم فً ظهور ف ٌمكننا القول هنامن 

همت هههذه أسههخر ، وقههد آالتوجهههات والمههذاهب الفنٌههة بشههكل أو بهه كثٌههٍر مههنهههذا الفههن بههٌن 

ور دراسهة والذي هو مح ، غافً ظهور فن التجهٌز فً الفروؼٌرها  المذاهب السابقة الذكر

ن الباحهث هنها ال إلتشعب وتعدد اتجاهات فن التجهٌز فً الفراغ ، ف الباحث الحالٌة ، ونظًرا

حصر هذه االتجاهات واإللمام بها عن طرٌق هذه الدراسة ، بل سٌسهعى الباحهث إلى  ٌسعى

، مهن  وفهمهه لهه لههذا التوجهه وتفاعهل الفنهان السهعودي معهه وتهؤثره بهه تقدٌم تصورإلى  هنا

ظههور إلهى  دتأخالل محاولة فهم خصوصٌة هذا الفن ، وتحدٌد سلسلة مهن العالقهات التهً 

الفهن ، وإمكانٌهات هههذا الفهن فهً التعبٌههر عهن همهوم ومشههكالت الفنهان السهعودي خاصههة ههذا 

 ومجتمعه عامة .
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 Installation Art ماهٌة فن التجهٌز فً الفراغ :

مهن الفنهون التهً  Installation Artٌعد فن التجهٌز فً الفراغ م( ٕ٘ٓٓذكرت مصطفى )

 Post ات الفنٌهههة المعاصهههرةفٌمههها بعهههد فنهههون الحداثهههة ، وٌعهههد مهههن االتجاههههظههههرت 

Modernism  ، والتً لقٌت انتشاًرا واسًعا بٌن الفنهانٌن والفنانهات فهً مختلهؾ دول العهالم

فٌما ٌسمى بالفن المعاصر الحدٌث ، بل إن هنالهك مهن ٌصهنؾ فهن التجهٌهز فهً الفهراغ بؤنهه 

شــهـلبً  ركمها ذكه Hal Fosteظاهرة فــنٌة دولٌة ، حٌث ٌرا الناقد اهأمرٌكً هال فوستر 

م (" أن لدٌة تفسًٌرا النتشار فن التجهٌز فً الفراغ بشكل كبٌهر فهً الفهن الحهدٌث ، 8ٕٓٓ) 

ٌات ، وقهد تهم التحهول ممها ٌسهمٌه إذ ٌرا أنَّ مفتاح التحهول فهً الفهن الؽربهً بهدأ منهذ السهتٌن

 ( ، فقبههل ذلههك كههان الفنههانون مهتمههٌن باللوحههة ، واستكشههاؾ)الرأسههٌة( إلههى مفهههوم )اهأفقٌههة

الوسههٌط إلههى حههدودها ، وهنهها كههان ) الرأسههً ( ، إال أنهههم اآلن أقههل اهتماًمهها بالشههكل ، بههل 

ٌحاولون التوجه نحو االهتمام فهً التعهابٌر التهً تحهرك المشهاعر ، وتثٌهر ردود الفعهل وهنها 

 (  ٌٖٖكون )اهأفقً (" )ص،

التجاههات مهن ا Installation Artم ( أن " فن التجهٌز فهً الفهراغ ٕٔٓٓوٌرا عثمان ) 

ًٌّا  الفنٌة المعاصرة والتً ظهرت فً مرحلة ما بعد الحداثة ، وههو مصهطلح فنهً حهدٌث نسهب

ولههم ٌسههتخدم إال فههً العقههد اهأخٌههر مههن القههرن العشههرٌن ، وهههو أحههد االتجاهههات الفنٌههة التههً 

الفكههرة الموروثههة الخاصههة بالشههكل ظهههرت كههردة فعههل لفكههرة السههوق التجههاري للفههن وأًٌضهها 

(Formومفا )،(87ٔهٌمٌه الجمالٌة ". )ص 

وتحمههل أعمههال فههن التجهٌههز فههً الفههراغ قًٌمهها ومعههاٍن فلسههفٌة وأفكههاًرا خاصههة ، كههان سههببها 

التؽٌرات التً شهدتها حركة الفنون البصرٌة منذ بداٌة السبعٌنٌات ، وما كان فً تلك الفتهرة 

عٌة الجدٌدة وبداٌهة ظههور من قٌم فلسفٌة ومعرفٌة ، وما أفرزته الفترة االنتقالٌة بٌن فن الواق

االتجاهات الفنٌة المعاصرة والتً نبهذت الشهكالنٌة وكانهت ضهدها ومهن أمثلهة ذلهك مها قدمهه 

 ( .ٖٔدوشامب آنذاك فً عمله المسمى )إطار دراجة( شكل رقم )



  

- 49 - 
 

م ( أنههه " ٌسههتخدم مفهههوم الفههراغ فههً المجههاالت المختلفههة وٌكتسههب 979ٔوٌههرا مههرقص ) 

ال الذي ٌستخدم فٌه ، والفراغ بالنسهبة للفهن لهه مؽهزا ٌختلهؾ عنهه معناه بالتالً حسب المج

إذا اسههتخدم فههً العلههم ، وٌعنٌنهها فههً هههذا المقههام معنههى الفههراغ كمهها تحههدده الفنههون التشههكٌلٌة ، 

قائًمها  ْن اعتبر فهً الفهن المعاصهر عنصهراً وٌدركه الفنانون وٌفكرون فٌه فً تصوٌرهم ، وإ

 (ٖبذاته".)ص،

  

 إطار دراجة -م5954 - مارسٌل دوشامب( 54شكل رقم )

أن المتؤمل لفن التجهٌز فً الفراغ ٌجد أن الحضهارات القدٌمهة  م(ٕ٘ٓٓمصطفى ) توذكر

كالفرعونٌههة أو الرومانٌههة أو الفارسههٌة أو اإلسههالمٌة قههد مارسههت هههذا النههوع مههن الفنههون منههذ 

عابهههد ، إال أن ههههدؾ القهههدم ، مثهههل المقهههابر الفرعونٌهههة ، والكاتهههدرائٌات ، والمسهههاجد ، والم
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المنظومة الفراؼٌهة فهً تلهك الحضهارات والمبهانً ٌختلهؾ تماًمها عهن المفهاهٌم الخاصهة بفهن 

 (ٖ٘ٔالتجهٌز فً الفراغ المعاصر .)ص،

حٌههث أن مارسههت الحضههارات القدٌمههة كالفرعونٌههة والرومانٌههة واإلسههالمٌة هههذا الفههن ، فههً 

د ودور العبادة ، ولكن هدؾ التجهٌز فً الكاتدرائٌات ، واالهرامات والمقابر ، وفً المساج

الفههراغ فههً تلههك الحضههارات كههان هههدؾ دٌنههً بحههت ، إلكسههاب تلههك اهأمههاكن رهبههة ولتقوٌههة 

 المعتقدات الدٌنٌة . 

إال حصههٌلة خبههرات وثقافههات  ومههن هنهها ٌههرا الباحههث أن فههن التجهٌههز فههً الفههراغ مهها ههه

فنهً و تقنهً، بؤسهلوب وطرٌقهة وتوجهات ، وممارسات سابقة للفنان ٌجمع بٌنها فً أسهلوب 

معاصرة ، وفً فراغ مقصود ومحسوس للمتلقً ،الذي ٌشركه الفنان من خالل ههذا الفهراغ  

فً اإلحساس بالعمل الفنً ، وٌمكن أن نحصر االتجاههات التهً ٌمكهن أن تكهون قهد أسههمت 

هٌمً فً ظهور فهن التجهٌهز فهً الفهراغ لهدا كثٌهٍر مهن الفنهانٌن وههً كمها ٌلهً : الفهن المفها

Conceptual Art والتكعٌبٌهة ،Cubism   ة البٌئه، وفهنEnvironment وفهن التجمٌهع ،

Assemblage وفههن اهأداء ،Performance ًوالفههن المفههاهٌم ،CONTEMPORARY  ،

حٌث جمع فن التجهٌز فً الفراغ بٌن معظم هذه االتجاههات واهأفكهار مهن خهالل أعمهال فهن 

ثٌر من المختصٌن والباحثٌن فً مجال الفنون البصهرٌة التجهٌز فً الفراغ ، ولقد تطرق الك

لفن التجهٌز فً الفهراغ بهالتعرٌؾ واختلفهوا فهً مهواطن واتفقهوا فهً مهواطن ، وسهوؾ ٌقهوم 

ها مهن وجههة  ًٌّ الباحث بذكر مجموعهة مهن التعهارٌؾ ومهن ثهم تعرٌهؾ ههذا الفهن تعرًٌفها إجرائ

  نظر الباحث .

ٌن لتعرٌههؾ مصههطلح فههن التجهٌههز فههً الفههراغ ، الكثٌههر مههن المختصههٌن والبههاحث تطههرقولقههد 

وسٌورد الباحث هنا بعهض التعهارٌؾ ومهن ثهم التعرٌهؾ اإلجرائهً مهن وجههة نظهر الباحهث 

 والذي ٌتفق مع منهجٌة البحث .
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وتعود فكرة فن التجهٌز فً الفهراغ إلهى فنهانً الحهدث وفهن البٌئهة ، وههً مهن فنهون مها بعهد 

بلهة الفعالهة والمباشهرة بهٌن المتهذوق أو المتلقهً والعمهل الحداثة والتً تهولً المهإثرات والمقا

 وذلك من خالل االنطالق والفراغ وعدم التقٌد بحدود معٌنة . أهمٌة قصوا، الفنً

م ( أن فن التجهٌز فهً الفهراغ ظههر فهً بداٌهة السهبعٌنٌات فهً أمرٌكها ٖٕٓٓرحٌم )  وترا

شهكل رقهم  Viola، وفٌهوال (ٓٔشكل رقهم ) Beuys ومن الفنانٌن الذٌن برزوا فً ذلك بوٌز

، وؼٌهرهم . وٌعهرؾ المجههز فهً الفهراغ ( ٘ٔشكل رقم )  Pistoletto ، وبستولٌتو (ٗٔ)

" هههو كههل تنسههٌق أو ترتٌههب لألشههٌاء فههً الفههراغ محههدد تماًمهها وثابههت وقههد ٌكههون هههذا الفههراغ 

 (ٔ٘مسطًحا أو مجسًما أو فً فراغ الحجرة ".) ص،

م ( فهن التجهٌهز فهً الفهراغ ٕٔٓٓنقهالً عهن عثمهان )   IAN Chilversوٌعهرؾ آٌانشهٌلفرز

على أنه " مصطلح ظهر فً حقبة الثمانٌنٌات لتفسٌر نهوع مهن اهأعمهال الفنٌهة التجمٌعٌهة أو 

 (9ٓٔالبٌئٌة والتً تنشؤ فً مجال فراؼً مخصص لعرض خاص أٌضاً ".)ص،

م ( أنهه ٕٔٓٓفن التجهٌز فً الفراغ نقالً عهن عثمهان )  R-Atkinsوٌعرؾ روبرت أتكٌنس

" ظهههر فههً نهاٌههة السههبعٌنٌات لتوضههٌح فكههرة خاصههة بتوزٌههع عناصههر العمههل وتنظٌمههها فههً 

داخل قاعة العرض ، وأهم ما ٌمٌز تلك اهأعمال اعتمادها فً المقام اهأول علهى خصوصهٌة 

، وعلى هذا فإن فن التجهٌز فً الفراغ ٌنشؤ خصٌصاً فً فراغ معهٌن Sit-Specifieالمكان 

مكان خارجً ، وهو ال ٌحتوي على الرإٌة المنفصلة لكهل عنصهر علهى حهدة ،  بحد ذاته أو

بههل ٌعتمههد علههى التفاعههل الكلههً والعضههوي بههٌن جمٌههع العناصههر داخههل المنظومههة الفراؼٌههة ، 

ومن أهم اهأسس التً ٌعتمد علٌها فن التجهٌز فً الفهراغ ههً عالقهة المشهاهد بالعمهل الفنهً 

بهههههداعات الخاصهههههة بالعمهههههائر لهههههذي ٌشهههههبه اإلمهههههن خهههههالل المحهههههٌط الفراؼهههههً للعمهههههل وا

 (9ٓٔ".)ص،الدٌنٌة

م ( أن فههن التجهٌههز فههً الفههراغ " ٌتضههمن ألفههة بههٌن مجموعههة مههن ٖٕٓٓرحههٌم )  وتههرا

 العناصر ذات العالقة مثل المكان ، و قاعة العرض ، و الجمهور ، و الفراغ ، و الوقت ، 
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 فً الفراغتجهٌز  - Viola ( من أعمال الفنان فٌوال53شكل رقم )

 

 تجهٌز فً الفراغ   – Pistoletto(  من أعمال الفنان بستولٌتو 51شكل رقم )
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ٌُلقهً مصهطلح التجهٌهزات الضهوء علهى المؽهزا  و المدة . وبالتالً فإنه مهن الضهروري أن 

 (  ٔ٘العصري لمقومات هذه الجوانب المحٌطة ".)ص،

فههن التجهٌههز فههً الفههراغ "  م ( أنٕٔٓٓوٌههرا نٌكههوالس دي أولٌفٌههرا نقههاَل عههن عثمههان ) 

ا ، وههو لهم ٌسهتخدم إال فهً نهاٌهة الثمانٌنٌهات لوصهؾ نهوع مهن العمهل  ًٌ مصطلح حهدٌث نسهب

الفنً ٌرفض التركٌز على أحد الموضوعات ، فً سبٌل التفكٌر فً الوحدة القائمة بٌن عهدد 

ت علهى من العناصهر والتفهاعالت بهٌن اهأشهٌاء والسهٌاق العهام للعمهل ، وٌعتمهد فهن التجهٌهزا

الفهههراغ فهههً المقهههام اهأول مهههن خهههالل المشهههاركة الفعالهههة بهههٌن العمهههل الفنهههً ، ومفرداتهههه ، 

 (9ٔٔوالجمهور".)ص،

عمهل فنهً بصهري ٌهولً  Installation Artالتجهٌهز فهً الفهراغ مهن هنها ٌمكننها القهول أن 

الفراغ أهمٌة قصوا سواء من خالل معالجة ههذا الفهراغ ، أو جعلهه عنصهًرا مكمهاًل كفهراغ 

ملموس ومقصود فً العمل الفنً ، وٌمكن أن ٌكون هذا الفن على لوحهة أو أمهاكن مسهطحة 

أو فً حجرة مخصصة للعهرض أو فهً مكهان مفتهوح فهً الههواء الطلهق ، وٌمكهن أن ٌكهون 

فً مجاالت ُكُثهر مثهل التصهوٌر والرسهم والنحهت أو فهً أعمهال التقنٌهات الحدٌثهة والوسهائط 

 المتعددة .

الذي ٌصل إلى فن التجهٌهز فهً الفهراغ ال ٌصهل بسههولة إلهى ههذا المسهتوا  وبالتالً فالفنان

المتطور من التكنٌك فً اهأسلوب والتجدٌد فهً الطرٌقهة واهأداء واهأسهلوب ، بهل ٌصهل إلهى 

ذلههك مههن خههالل ثقههة وثقافههة مكتسههبة ، وتجههارب فههً كافههة أنههواع الفنههون البصههرٌة واطههالع 

ٌمهارس ههذا الفههن دون خبهرة وممارسهة سههابقة ، مسهتمر، وإال كانهت مخرجهات الفنههان الهذي 

خالٌة مهن الهروح ، واإلبهداع واالبتكهار ، والجمهال ، ومجهرد تقلٌهد هأفكهار وصهور واقتبهاس 

هأسالٌب وطرق ، فتكهون النتٌجهة هزٌلهة وضهعٌفة ، فهً حهٌن أن الفنهان الخبٌهر ٌمهارس فهن 

ئٌهاً ٌمهارس فهن التجهٌهز فهً التجهٌز من خالل تشبع الفنان وتطوٌره لنفسه هنا ٌجد نفسه تلقا

الفراغ ، والهذي ٌجمهع ممٌهزات كثٌهٍر مهن االتجاههات المعاصهرة اهأخهرا ، لكهون ههذا الفهن 
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ٌجمع بٌن الكثٌر من االتجاهات والمفهاهٌم البصهرٌة ، بهل ٌهرا الباحهث أن فهن التجهٌهز فهً 

د الفراغ هو مجموعة من المذاهب واالتجاهات تصب فً مكان واحد وٌجمعهها أسهلوب واحه

 ونتٌجة واحدة وهو فن التجهٌز فً الفراغ  .

 : نقد فن التجهٌز فً الفراغ

م( عهن أهمٌهة الفكهر والٌهد واهأداء فهً العمهل الفنً"وكمها أنهه ال ٌمكهن 97ٓٔ) ذكر برتلٌمً

فصل الشكل أًٌضا عن طرٌقة التنفٌذ الفنً، أي عن طهرق  نال ٌمكفصل الشكل عن المادة، 

ألم ٌثبت تارٌخ الفنون أنَّ استخدام مادة خام جدٌدة ٌإدي دائًمها  ووسائل تحقٌق العمل الفنً .

 (، وهذا ما نجده فً أعمال فن التجهٌز .٘ٙٔإلى اختراع وسائل تنفٌذ جدٌده!.")ص،

ٌعههد فههن التجهٌههز فههً الفههراغ مههن الفنههون التههً تلقههى رواًجهها كبٌههًرا فههً العههالم الٌههوم ، حٌههث 

عارض والمتاحؾ ، وٌحصد فنانو هذا الفهن تخصص له قاعات وأماكن خاصة فً معظم الم

الجوائز عام بعد عام ، وتبهاع أعمهال فنهانً ههذا الفهن فهً أشههر المهزادات بهؤؼلى اهأثمهان ، 

وهنا ٌنبؽً لنا التساإل ، لماذا ٌجد هذا الفن قبواًل وانتشهاًرا واسهًعا ؟ ولمهاذا ههو مههم ؟ ومها 

 الفن ؟ هدؾ فنانً التجهٌز فً الفراغ ؟ وبماذا ٌتمٌز هذا 

النظرٌهة الخاصهة  إلهىBrian O' Doherty م أشار الكاتب برٌان دوهٌرته97ًٙٔففً عام 

م ( " الٌهوم أصهبحنا أكثهر اهتمامهاً وتفكٌهراً ٕٔٓٓبقاعة العرض فً قوله نقالً عن عثمهان ) 

 –جههدرانها  -فههً خصههائص وممٌههزات قاعههة العههرض فههً حههد ذاتههها مههن حٌههث : مسههاحتها 

الفهراغ فٌهها . وٌهرا أٌضهاً أن السهبب فهً ذلهك ههو التطهور الهذي  والحجوم التً تشؽل حٌز

شهههده مجههال التصههوٌر فههً القههرن العشههرٌن بداٌههة مههن تطههور فكههرة الكههوالج والتجمٌههع إلههى 

التعبٌههر عههن الفههراغ الحقٌقههً مههن خههالل اسههتخدام الخامههات جههاهزة الصههنع علههى المسههطحات 

 (  99ٔالتصوٌرٌة".)ص،
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عهن ههذا  قبواًل وانتشاًرا واسًعا ؟ و نستطٌع اإلجابة ولماذا ٌجدوهنا تبرز لنا أهمٌة هذا الفن 

التساإل بؤن هذا الفهن ٌتمٌهز بكونهه ٌجعهل مهن فكهرة الفهراغ الركٌهزة اهأساسهٌة فهً اهأعمهال 

ٌُوِجههُد واقعههه ، وهههذا مهها كانههت علٌههه النزعههة الداد ٌههة ئالفنٌههة ، حٌههث كههل عمههل تجهٌههزي فنههً 

 وصواًل إلى فن التجهٌز فً الفراغ .

" أعمال فن م ( أن 8ٕٓٓنقاًل عن شلبً )  De Olivira وٌرا دي أولٌفٌرا

معرفٌة ا ما تحمل قًٌما نسانٌة معٌنة ، وكثٌرً إالتجهٌز فً الفراغ ؼالباً ما تعالج قضٌة 

تقاطها ، أو تتضمن إٌحاءات فكرة ٌجب ال اوفلسفٌة ، وبمعنى آخر فهً تتضمن دائمً 

السٌاق ، وتتخذ من المضمون  هأعمال تعرٌفها منٌجب فكها . وتؤخذ هذه ا ورموًزا

لها ، أما الشكل والمعاٌٌر الجمالٌة فهً عامل مساعد لٌس ؼٌر .  اا أساسًٌ عنصرً 

كسر كل من قداسة العمل الفنً ، والحواجز إلى  وتهدؾ أعمال فن التجهٌز فً الفراغ

التحرر من مختلؾ  إلى بٌن الفنان والجمهور ، والحدود بٌن اهأشكال والمواد ، وتدعو

القٌم والحواجز السائدة بٌن مجاالت الفن المختلفة ، وتجاوز نطاق "اهأكادٌمٌة" وبذلك 

تجاوز الفضاء . اهأمر الذي ٌمنح معنى العمل ومضمونه فرصة إلى  فهً تسعى

مع الفضاء االجتماعً . وٌصبح المتلقً  احًداخارج محٌطه ، وٌجعله وإلى  التسرب

عن العالقة التقلٌدٌة بٌن المتلقً  ٌختلؾ اختالًفا كبًٌرا ا فٌه بؤسلوبكً للعمل الفنً مشار

 (ٖ٘ص،وفن الرسم والنحت".)

وهنالك من ٌرا أن فن التجهٌز فً الفراغ ٌكتسب أهمٌة قصوا بٌن الفنون المعاصرة  

م ( أن فن التجهٌز فً الفراغ ٌجمع بٌن القدٌم ٕ٘ٓٓوفً هذا الخصوص ٌرا مصطفى ) 

حٌث إنه من الفنون التً لها جذور تارٌخٌة  وحدٌثة فً المدارس واالتجاهات والحدٌث ، 

الفنٌة مثل الكوالج و أعمال دوشامب والبنائٌة والتجمٌع والحدث ومعارض السرٌالٌة ، بل 

ٌمكن أن تمتد جذور فن التجهٌز فً الفراغ إلى الحضارات القدٌمة مثل المعابد 

وكما ذكرنا سابًقا كان الهدؾ من فن التجهٌز فً تلك  والكاتدرائٌات والمساجد ، إال أنه

المإسسات ٌدعو إلى تقوٌة العقٌدة والتؤمل وإضفاء روحانٌة خاصة للمكان وإضفاء روح 

 من الهدوء والرهبة والطمؤنٌنة للطقوس والعبادات التً ترتبط بتلك المإسسات . 
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نً للعدٌد من الفنانٌن الذٌن من خالل موقع إلكترو Art Poolوفً استفتاء قامت به مإسسة 

ٌمارسون فن التجهٌز فً الفراغ من عدة بلدان حول تجاربهم الفنٌة وذلك نقاًل عن شلبً 

 م(  كانت إجاباتهم على هذا االستفتاء على النحو التالً :8ٕٓٓ)

ث أجابوا عن مجموعة من االسئلة عن سبب ممارستهم لفن التجهٌز فً الفراغ ، بؤنه ٌح

وسٌلة جٌدة إلثراء اللؽة البصرٌة ، كما أنه ٌسمح باستخدام تفكٌر ، ولكون مثٌر هام لل

وسائط متعددة ، كما أنه ٌترك الحرٌة للفنان فً التعبٌر فً فضاء مفتوح ، وأكد الفنانون 

الذٌن شملهم االستفتاء ، أن فن التجهٌز فً الفراغ ٌسمح بدمج تخصصات عدٌدة فً أن 

البٌت أو فً الحدٌقة أو فً الشارع ، باإلضافة إلى أنه  واحد ، وٌمكن عرض اعماله فً

ٌمتلك حوار مفتوح بٌن عناصر العمل الفنً والمتلقً، كما أنه ٌفتح المجال أمام الفنان 

للمزٌد من التساإالت والمزٌد من العمل ، ومن خالل ذلك ٌمكن التعبٌر عن اآلراء فلٌس 

فن التجهٌز فً الفراغ ، وهو كذلك ٌتجاوز هنالك فكرة اال وٌمكن التعبٌر عنها من خالل 

فكرة تجمٌع االجزاء للعمل الفنً من خالل ترك الحرٌة لطرق ؼٌر محددة لالتصال 

  والتعبٌر ما ٌجعله مناسب للعملٌات اإلبداعٌة والعلمٌة من خالل ) المكان ، الزمان (.

ى اهأحداث الفردٌة ، وإنما على كما أنه ٌعتبر طرٌقة فعالة فً تنظٌم اهأمور ، فالتركٌز ال ٌقع عل

توصٌل اهأفكار للمتلقً والمتذوق ، وهو بذلك عمل فنً ُحر ٌقترب من فنون العمارة بتقدٌمه اهأدلة 

هن فحسب بل للجسم أٌضاً ، فهو بذلك ٌتجنب المادٌة الملموسة ، وٌوجه رسائل قوٌة لٌس للذ

 فسٌره مفتوحة . اإلؼالق فً االعمال الفنٌة وٌترك الحرٌة فً احتماالت ت

وفً إجابتهم على سإال عن أوجه الفرق بٌن أعمالهم الفنٌة التً ٌقومون بها واهأعمال 

  ٌقول بعض منهم : التجهٌزٌة التً ٌقوم بها الفنانون اهأخرون

 أعمالً تحاول تقدٌم العام إلى الخاص ، وهً ذات أجزاء ساكنة من عملٌة دٌنامٌكٌة . -ٔ

ا ، أو مرتبطة باهأسواق التجارٌة ، بل تسمح لآلخرٌن أعمالً لٌست مقٌدة أكادٌمًٌ  -ٕ

 بتكوٌن اتجاهات مفتوحة نحو رإٌتً الشخصٌة ، وتثٌر أسئلة عدٌدة .
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مبدأ أعمالً أن كل شًء مفتوح ومتؽٌر باستمرار ، إنها توفر الفرصة لجمٌع  -ٖ

 اإلمكانٌات   ومن ثم فهً قادرة على االنضمام كهٌكل موحد للبٌانات .

، وعالقتها ال حصر لهال ) اللؽة ( مركبة من عدة حروؾ لتعطً معانً أعمالً مث -ٗ

 بالكتابة من أجل التوثٌق.

أعمالً تتحدث عن كل ما حدث أو لم ٌحدث لتكون مفهومة بوضوح وترتٌب، وفً  -٘

 هذا السٌاق ٌكون الفنان لٌس المإلؾ، وإنما ٌعٌد ترتٌب اهأشٌاء.

ل فن التجهٌز فً الفراغ واهأعمال التقلٌدٌة كما ٌرا هإالء الفنانٌن العالقة بٌن أعما

اهأخرا بؤن اهأعمال التقلٌدٌة تمثل الفضاء والزمن االفتراضً ، بٌنما أعمال التجهٌز فً 

الفراغ تكون فً الفضاء الحقٌقً المحسوس ، كما أن االعمال التقلٌدٌة تنتج فً الؽالب 

عمال فن التجهٌز فً الفراغ ، هأسباب تجارٌة أو عند الطلب ، فً حٌن العكس ٌكون فً أ

كما أن االعمال التقلٌدٌة ال تخاطب اال عدد قلٌل من الحواس فً اهأنسان ، فً حٌن أن 

أعمال فن التجهٌز تخاطب حواس اهأنسان كافة ، من بصر وشم وسمع وتذوق فٌكون 

 (8ٖ،ٖ٘ص،التلقً جزء منها .)

فهههن التجهٌهههز فهههً الفهههراغ م ( عهههن ٖٕٓٓ)  Hal Fosterوٌقهههول الفنهههان اهأمرٌكهههً ههههال 

نسانٌة " صحٌح أن الصهور أو الرسهم أو النحهت ٌمكهن أن تفعهل ذلهك ، ومعالجته للقضاٌا اإل

وزن الشكل فهً لكن فنون التجهٌز فً الفراغ هً التً تثبت أنها اهأكثر نضوجاً ، ربما هأن 

هولة ، فههً اهأعمههال الحالٌههة ، كمهها ٌمكههن للفنههان التعبٌههر عنههها بسهه الماضههً لههم ٌعههد مهًمهها

 واكتشاؾ ما ٌتصل بها من فنون التجهٌز فً الفراغ ".)د،ص(

ن هنالك نقد موجه لفن التجهٌز فً الفراغ حٌث ٌرا الهبعض ابتعهاد إوعلى الرؼم من ذلك ف

الحداثههة والتخلههً عههن أصههالة إلههى  فههن التجهٌههز فههً الفههراغ عههن مفهههوم اهأصههالة كونههه ٌههدعو

ؼزو فكري ؼربهً للثقافهة إال  وما هفً الفراغ  ن فن التجهٌزؤالتراث ، وعلى زعم هإالء ب

للكثٌهر مهن الفنهانٌن الهذٌن قهد ٌسهتؽلونه فهً  ًنا، ال ٌتناسب وثقافتنا العربٌة ، ممها ٌجعلهه مٌهدا

ظههل عههدم فهههم ووعههً بماهٌههة هههذا الفههن وأهدافههه وعناصههره ، ومههنهم مههن ٌههرا أن اسههتخدام 
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 و هزٌلههةً  تلههك اهأعمههال أعمههااًل اهأدوات الجههاهزة الصههنع فههً أعمههال فههن التجهٌههز ٌجعههل مههن 

ا ركٌكةً  ًٌ ا ، فتكهون النتٌجهة ظههور أعمهال تجهٌزٌهة ؼٌهر وال فًنه اوال فكرً  ا، ال تقدم مفهومً  فن

ومهنهم مهن ٌنتقهد فهن ،  ون البصهرٌةللفن اومشوهً  اؽربً مُ  الفنً ٌجعل هذا االتجاهما ناضجة ، 

لهبعض الفنهانٌن العهالمٌٌن فهً تقلٌهد تً فهً التجهٌز فً الفراغ وٌرا أن كثًٌرا من الفنانٌن ٌهؤ

وٌهرا الباحهث أنهه ال  ، الؽرب وقهد ٌكتسهب فكهرة مها مهن عمهل مها وٌنفهذها بطرٌقهة مختلفهة

حهدٌث وكهل مها ههو  وضٌر فً ذلك كون الفن ٌمثل بشكل عام تقلٌد ومحاكاة دائمة لكل ما ه

ان آخهر وٌتفهوق مساٌر لحٌاة اإلنسان ، بل إن بعض الفنانٌن قد ٌحاكً وٌقتبس فكهرة مهن فنه

علٌههه فٌههها بالمفههاهٌم واهأسههالٌب ، ومهها ٌمكههن أن نؤخههذه معًٌبهها علههى الفنههان الههذي ٌمههارس فههن 

التجهٌز فً الفراغ وٌحاكً بعض اهأفكار واهأعمال العالمٌة أن ٌقدم تلهك اهأفكهار واهأعمهال 

 وعناصره وأهدافه .فن التجهٌز دون فهم وتقدٌر لقٌمة  بتقلٌد مباشر ودونما جدٌد ،

وٌكتسههب أهمٌههة ، أن فههن التجهٌههز فههً الفههراغ فههً وقتنهها الحاضههر أصههبح رسههالة فكرٌههة  كمهها

، والتً ترتكهز فهً افة والفكر على بناء العمل الفنًطؽت الثقومتزاٌدة ٌوًما بعد ٌوم، فكبٌرة 

المقام اهأول على ثقافة الفنان ووعٌه بالتارٌخ والعلوم والتكنولوجٌا وتطهوٌره المسهتمر لذاتهه 

الل االطهالع والتعهرؾ علهى كهل مها ههو جدٌهد ، فهً شهتى العلهوم والمعهارؾ ، حٌهث من خه

وفرت له التقنٌة والوسهائط الحدٌثهة و، قتنا الحاضر مفكًرا بالدرجة اهأولىأصبح الفنان فً و

، ممها ٌعطهً العمهل تلك الوسائط و بؤشكال متعددة ومختلفهةأن ٌترجم هذه اهأفكار من خالل 

، كمها ٌثٌهر ذلهك رؼبهة لهدا المتهذوق لفههم ذلهك العمهل والتعهرؾ نتشهارلالالفنً مجاالً أوسع 

علٌه بشكل أكبر ، وكل ذلك ٌجعل من فن التجهٌز فً الفراغ فهًن ممٌهز، مها دفهع الكثٌهر مهن 

ممارسههة هههذا الفههن وزاد مههن شههعبٌته ، بههل إن الفنههان المعاصههر المسههاٌر لركههب إلههى  الفنههانٌن

ٌجهد نفسهه تلقائٌهاً ٌمهارس فهن التجهٌهز فهً الفهراغ فهً التقدم والمعاصرة فً الفكر والعمل ، 

أعمالههه ، حٌههث تفههرض علٌههه التقنٌههة والتطههور ، واخههتالؾ الخامههات واهأفكههار أن ٌفكههر ولههو 

مجرد التفكٌر فً إنتاج أعمال فنٌة تجهٌزٌة فً الفهراغ ، حٌهث ٌحمهل ههذا الفهن الكثٌهر مهن ل
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ضهاٌا واهأفكهار التهً تهدور فهً خلهد فنهان القٌم والحلول والرسائل الفكرٌهة ،  للتعبٌهر عهن الق

 . التجهٌز فً الفراغ

 فاهٌم الفلسفٌة لفن التجهٌز فً الفراغ :مال

سههابقاً بههؤن فههن التجهٌههز فههً الفههراغ ٌعههد امتههداًدا وتطههوًرا لههبعض  ٌمكههن أن نسههتخلص ممهها

ري المذاهب واالتجاهات واهأفكار الفنٌة والفلسفٌة والتً ظهرت منذ القدم فً تصمٌم المعما

والفنههان للمسههاجد والمعابههد والزخههارؾ التههً تزٌنههها والقبههاب ، وكههان الهههدؾ الرئٌسههً لتلههك 

الحضارات والفنون هو هدؾ دٌنً ٌنصب على إضهفاء طهابع روحهانً مهن خهالل الفهراغ ، 

ولكن الوحدة العضوٌة بٌن عناصهر تصهمٌم المنظومهة الفراؼٌهة كانهت فهً تلهك الحضهارات 

ك الحضارات الدٌنٌة وهكذا اختلؾ تصهمٌم المسهجد عهن المعبهد مناسبة لمعتقدات ومذاهب تل

 والكنٌسة .

ا لهبعض اتجاههات الفهن الحهدٌث ، فجهاء  فً حٌن ٌعتبر  ًٌّ فن التجهٌز فً الفراغ تطوراً طبٌع

التؽٌٌههر مههع نهاٌههة القههرن العشههرٌن وبداٌههة القههرن الحههادي والعشههرٌن فههً مفهههوم الفههن والقههٌم 

الحدود التشكٌلٌة للعمل الفنً كما شمل الحدود الجمالٌة ، لكهون الجمالٌة ، وشمل هذا التؽٌر 

الفن أحد المقومات الحضارٌة المتؽٌرة والمهمة فً تقدم اهأمهم ورقٌهها ، حٌهث ٌهرا عثمهان 

م( أن " القرن العشرٌن قد شههد علهى مهدا حقباتهه المختلفهة متؽٌهرات عدٌهدة أثهرت ٕٔٓٓ)

فهً مقابهل  Avant Guardeظههر مفههوم الطلٌعهة فً المفهوم الجمالً للعمهل الفنهً ) فلقهد 

العمههل الفنههً الزائههؾ أو المقلههد ، والشههعبً العههامً فههً مقابههل الصههفوة والنخبههة ، واإلبههداع 

الفردي فً مقابل اإلنتاج السرٌع والضهخم ، والسهامً المتمٌهز فهً مقابهل اهأدنهى المبتهذل  ، 

، وقهد اعتمهد اإلطهار الفكهري للقهرن والبعد الجمالً للفن فهً مقابهل البعهد االجتمهاعً للعهالم 

 (  99ٔ-98ٔقوة الدفع لكال النقٌضٌن(".)ص،العشرٌن 

م( أن الدادٌة تعد من الفنون التً مهدت لثورة فنٌة مهمة فهً مجهال ٌٕٔٓٓؾ عثمان )وٌض

الفنون البصرٌة ، وذلك فً أوائل السبعٌنٌات ، حٌهث تجهاوزت بالعمهل الفنهً حهدود اإلطهار 
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 Allanكهابرو ومهن أمثلهة ذلهك الفنهان آالنلوجود الملمهوس والحقٌقهً ، لتجعل للفراغ حٌز ا

Kaprow  الفناء 9ٙٔٔحٌث عرض عماًل له فً عام ( م أطلق علٌه اسمYard ) شكل رقهم

وكان ذلك بؤن قهام بإعهداد بٌئهة فنٌهة خاصهة لعملهه خهارج قاعهة العهرض وضهع فٌهه  ،( ٙٔ)

وأؼلق بها ممر بٌن مبنٌٌن ، وههدؾ مهن مجموعة من اإلطارات والتً ٌمكن أن تعد نفاٌات 

 .عمله هذا إلى التحرر من القٌود بٌن مختلؾ مصطلحات الفن وبٌن الفن والحٌاة 

 

  )الفناء(( آالن كابرو 56شكل رقم )

ثم تطورت فكرة الفراغ فً اهأعمال الفنٌة فً أعمال فنانً البٌئهة حٌهث كهان ههدفهم التحهرر 

واالقتنهاء والتوسهع فهً نطهاق الفهن ، ومهن ثهم البعهد عهن  من فكرة الفن التجاري وسوق الفن

 الحهههدود الشهههكلٌة للعمهههل الفنهههً ، مهههن خهههالل العالقهههة المباشهههرة بهههٌن الفنهههان والطبٌعهههة .

 (ٕ٘ٓ-98ٔ.)ص،

ومن هنا كانت فلسهفة فنهانً التجهٌهز فهً الفهراغ ، فلسهفة اجتماعٌهة بالدرجهة اهأولهى ، وهنها 

ا فنانً التجهٌز وما ٌرتبط به من مفاهٌم وفكر حهول برز الدور االجتماعً للفن وفلسفته لد



  

- 61 - 
 

السوق التجارٌة للفن والذي أصبح معه العمل الفنً سلعة قابلهة للبٌهع واالقتنهاء ، كمها أثهرت 

هً تلهك الحهدود الشهكلٌة  المنصهبة  فلسفة نبذ الشكلٌة فً الفن علهى فنهانً التجهٌهز ، فهً تخطِّ

ها شهاماًل على المفاهٌم االجتماعٌة والسٌاسٌة واالق تصادٌة ، لٌصبح فن التجهٌز فً الفراغ فّنً

 لكل القضاٌا اإلنسانٌة بصفة عامة .

م( أن فن التجهٌز فً الفهراغ قهد تجهاوز الحهدود الشهكلٌة " فهالفن ٕ٘ٓٓ) كما ترا مصطفى

من وجهة نظهر فنهانً التجهٌهز فهً الفهراغ البهد أن ٌسهتعٌن بالفعهل بحهوادث ومشهاهد الحٌهاة 

حٌهث إنهه أصهبح جهزًءا  ضهاتها ، والموضهوع لهه مهن اهأهمٌهة ،ٌراتها وتناقالواقعٌة بكل متؽ

هاًمهها فههً صههٌاؼة العمههل الفنههً ، ٌههإدي بالمشههاهد إلههى اتخههاذ موقههٍؾ جمههالً كمهها لههو كههان 

هها إلٌههه ، فههالفن هههو فعههل إنسههانً ٌعبههر عههن حركههة اإلنسههان داخههل الوجههود ،  ًٌ الموضههوع منتم

سهههائط التعبٌهههر المختلفهههة لٌصهههٌػ بهههها رسهههالته وٌسهههتخدم الفنهههان كهههل مههها ٌهههراه مالئًمههها مهههن و

 (8ٕٓالفنٌة".)ص،

ومن هنا ٌمكننا القول أن فلسفة فن التجهٌز فً الفراغ تعد فلسفة كافة الفنون السابقة ، حٌهث 

إنه من المعروؾ أن فن التجهٌز فً الفراغ هو من الفنون التً تتقاطع مع العدٌد من الفنون 

م وفهن الفٌهدٌو ، إال أن فهن التجهٌهز فهً الفهراغ فهً نهاٌهة ، كفنون العمارة والنحت والتصهمٌ

المطاؾ ٌعد فّنًا مستقاًل بحد ذاته ، أن الفلسفة التً ٌقوم علٌها فن التجهٌز هً فلسهفة الفهراغ 

الهزمن  ٌكهون مهن ثهممشاركة المكان والجمهور بشهكل فعهال ، فً المقام اهأول مع والفضاء 

عمال فن التجهٌهز فهً الفهراغ ، مهن خهالل البعهد أساسً فً أ كعنصرهذه الفلسفة  ضمنفً 

ن فن التجهٌز فً الفراغ ٌؤخذ بعٌن االعتبار التجربة الحسهٌة للمتلقهً إالنفسً للمشاهد حٌث 

بؤكملها ، كما أن فنون التجهٌز فً الفراغ تهتم بفلسفة المضمون للعمل الفنهً وذلهك بخهالؾ 

 فهً الفهراغ تعطهً صهورة مختلفهة عهنعمهال فهن التجهٌهز أن إاعمال النحت وفنونه ، حٌهث 

فتحدث صدمة حسٌة وبصرٌة لدا المتلقً فتشد أنتباهه وكافة حواسهه للهدخول الهى الواقع ، 

ا فً العمهل الفنهً بهل إنهه جهزء ال وهنا ٌكون ل،  فلسفة ذلك العمل ومعاٌشته لمكان دوًرا مهّمً

 وتفسٌره.  ٌتجزأ منه ، حٌث إن المكان وخصائصه مهم للتعرؾ على العمل الفنً
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إن أعمههال فههن التجهٌههز فههً الفههراغ عههادة مهها تكههون للعههرض المإقههت ، وٌلعههب المتلقههً دوًرا 

ا وحساًسا فهً أعمهال التجهٌهز فهً الفهراغ ، حٌهث ٌسهمى بالمتفاعهل النشهط أو المشهارك  مهّمً

النشط ، حٌث ٌخوض التجربة بؤكملها وٌشهترك فٌهها بالتفاعهل ، وبفهك رموزهها داخهل حٌهز 

هههتم فههن التجهٌههز فههً الفههراغ فههً فلسههفته بفكههرة الموقههؾ ، أو اللحظههة اهأساسههٌة فراؼههً ، وٌ

والتههً ٌمكههن للمشههاهد إدراكههها مههن خههالل مههروره داخههل الحٌههز الفراؼههً المحسههوس وتههذوق 

هها  عناصههر العمههل الفنههً وهنهها تكههون فلسههفة اللحظههة أو الموقههؾ ، وٌلعههب المكههان دوراً مهّمً

ها ، حٌهث ٌجهب دراسهة ههذا  وبارًزا فً أعمال فن التجهٌز ، سواء ًٌّ كهان قاعهة أو مكاًنها طبٌع

المكان وخصائصه قبل العرض ، لٌتناسب مع العمل حٌهث إنهه سهٌكون جهزًءا مهن العمهل ال 

ٌمكن أن نفصهله عنهه ، كمها أن الفلسهفة اهأساسهٌة مهن وجههة نظهر الباحهث لفهن التجهٌهز فهً 

تهاج عمهل فنهً ٌجمهع بهٌن كافهة الفراغ هً التطور والبعد عن اللوحهة واإلطهار بحٌهث ٌهتم إن

مجههاالت الفههن التشههكٌلً سههواء كانههت خزًفهها أو نحًتهها أو تصههوًٌرا أو عمههارًة أو تصههمًٌما أو 

أعمااًل فنًٌة بوسائط تكنولوجٌهة وبؤسهالٌب تقنٌهة معاصهرة ، حٌهث تتضهامن مهع العمهل الفنهً 

ٌهز فهً الفهراغ فهً ومع المتلقً والمكان لتنتج لنا فن التجهٌز فهً الفهراغ ، كمها أن فهن التجه

وقتنا الراهن أصبح من الفنون التً تجمهع كافهة االتجاههات وتههتم بالمضهمون وتقهدم أعمهااًل 

فنٌهًة جمالٌههًة بامتٌههاز بخههالؾ مهها كانههت علٌهه بعههض االتجاهههات فههً الماضههً والتههً ال تههولً 

 الشكل أهمٌة.

 عناصر فن التجهٌز فً الفراغ :

العناصر واهأسهس التهً ٌسهتند إلٌهها كهل ناقهد م( أن ٕٔٓٓم( وعثمان )8ٌٕٓٓرا الشلبً )

ومحلل هً اهأساس فً تقٌٌم وتحلٌل اهأعمال الفنٌة وكؽٌره من الفنون ، ٌرتكز فن التجهٌهز 

فً الفراغ على أسس وعناصر ، وتعد هذه العناصر هً عناصر مهمة متصهلة بههذا الفهن ، 

داثهههههة حٌهههههث تمٌهههههز فهههههن التجهٌهههههز فهههههً الفهههههراغ عهههههن ؼٌهههههره وعهههههن فنهههههون مههههها بعهههههد الح
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(. وسهههٌتناول الباحهههث بعهههض مهههن ههههذه العناصهههر واهأسهههس بالتفصهههٌل ٗٗ()صٕٗٔ)ص،

 هأهمٌتها وهذه العاصر كما ٌلً :

    المكان 

  خصوصٌة الموقع  

  الفضاء –الفراغ 

 لوسٌط   

   ًالعمل الفن 

 ًالمتلق  

ونكتفههً بتحلٌههل وعههرض العناصههر السههابقة هأهمٌتههها وخصوصههٌتها ، مههع العلههم بههؤن هنالههك 

خرا لم ٌتم التعرض لها مثل العناصر الخارجٌة والتً لها تؤثٌر إٌجابً فً العمل عناصر أ

الفنههً مثههل الموسههٌقى واإلضههاءة واهأصههوات وؼٌرههها مههن المههإثرات والعناصههر ، وكههذلك 

 وسائط اإلعالم ، وكذلك عوامل التعرٌة ، والعوامل المإثرة اهأخرا .

 :المكان 

ل التههً تحمههل صههبؽة مكانٌههة كاللوحههات والتماثٌههل م( أن أعههداد اهأعمهها978ٌٔههرا إبههراهٌم )

وؼٌرها أو اهأعمال الفنٌة التهً تحمهل صهبؽة زمانٌهة كالموسهٌقى، ٌمكهن أن نالحهظ فٌهها أن 

لها وحدة مادٌة حسٌة تجعلها متماسكة ومنسجمة ، كما أن هنالك دالالت تعهد بمثابهة الحقٌقهة 

 (7ًٕ المكانٌة .)ص،الروحٌة ، وكل ذلك ٌمكن أن نجده فً بنٌة العمل الفن

وٌعد المكان من العناصر اهأساسٌة فً فن التجهٌز فً الفراغ ، والمكان هنها ٌقصهد بهه ذلهك 

ٌُعرَض فٌهها العمهل الفنهً ، سهواء كهان ههذا المكهان ههو قاعهة  الموقع أو البٌئة التً ٌمكن أن 

ٌقهوم  العرض ، أو بٌئهة خارجٌهة ٌهتم تجهٌزهها لؽهرض العمهل الفنهً مهن قبهل الفنهان ، حٌهث
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الفنان بتجهٌز هذا المكان وتصمٌمه وفق رإٌة فنٌة تتفق مع العمل الفنً وتناسبه ولٌس كمها 

م ( نقهاًل عهن جٌنفهر أن الفنهان " ٌتفاعهل مهع الموقهع 8ٕٓٓكان فً السابق .وذكهر الشهلبً ) 

 (ٖٗاهأصلً ، وٌشرك ثقافًة كبٌرة له ، بوصفه عنصًرا نشًطا فً تفسٌر اهأعمال".)ص،

جهٌز فً الفراغ والمكان فلسفة خاصة بههذا الفهن ، تكمهن فهً كهون المكهان والفهراغ ولفن الت

هو الحٌز الذي ٌلتقً فٌه المتلقً بالعمل الفنً لٌتم بٌنهما اللقاء الجمهالً أو المقابلهة الجمالٌهة 

خههارج حههدود اإلطههار المتعههارؾ علٌههه ، حٌههث ٌصههبح العههرض لألعمههال الفنٌههة فههً مكههان 

ثٌة ، فً المكان والزمهان والفهراغ الملمهوس ، حٌهث تظههر فٌهه أجهزاء العرض باهأبعاد الثال

العمهل فتجعههل منههه عنصهًرا ٌرتههب وٌههنظم تلهك اهأجههزاء ، حٌههث ٌصهبح المكههان هههو العنصههر 

اهأول الذي ٌبدأ منه المتلقً فهً االلتقهاء بالعمهل الفنهً خهارج اإلطهار وٌمكهن أن نشهاهد مهن 

ٍل مهن العمهل الفنهً داخهل اإلطهار أو اللوحههة خهالل الجهدول التهالً الهذي ٌعهرض ممٌهزات كهه

 . المإطرة والعمل الفنً المجهز فً الفراغ

وهنا تبرز العالقة الجمالٌة للمكان فً فن التجهٌز فً الفراغ عنها فً اللوحهة داخهل اإلطهار 

م ( أن "التوحهد بهٌن الفهن والحٌهاة ٕٔٓٓحٌث ٌرا نٌكوالس دي أولٌفٌرا نقاًل عن عثمان  )

الطبٌعة ، وهو اهأساس فً التحول بالفن إلى الحٌهاة ذاتهها ، فالمشهاهد فهً قاعهة والجمهور و

العرض ٌواجه موضوعات منمقة ومكررة ، أما فً العمل الفنً المجهز فً الفراغ فهو فهً 

حالة من التؤمهل التهً تنتمهً إلهى فكهرة الرحلهة التصهوٌرٌة مهن خهالل التجهوال داخهل العمهل 

 (ٕ٘ٔوحوله".)ص،

م ( عههن أهمٌههة المكههان كؤحههد عناصههر فههن التجهٌههز فههً الفههراغ "أن 8ٕٓٓ)  وذكههر الشههلبً

المكان فً أعمال فن التجهٌز فً الفراغ ٌمثل رؼبة الفنان فً الخروج من مجهال الممارسهة 

من االستدٌو إلى الحٌز العهام ، والمطالبهة بوضهع العمهل خهارج المجهال الخهاص ، وذلهك مها 

 (ٗٗ".)ص،ٌثبت أنها أكثر من مجرد عرض للعمل 
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ومن خالل هذا المفهوم الخهاص بالمكهان كؤحهد العناصهر اهأساسهٌة لفهن التجهٌهز فهً الفهراغ 

  Tadashi Kawamataم ( مثالً لذلك " فً عمل للفنان تاداشهٌكاوماتإٌٔٓٓذكر عثمان )

( نالحظ استخدام الفنان لمكان حقٌقً له 7ٔم بدون عنوان شكل )99ٓٔ، والذي أنتجه عام 

فهً لنهدن ،   AnnelyJudaة وخصائص ممٌزة وههو مبنهى جهالٌري أنلهً جهودا داللة رمزٌ

مستخدًما مجموعة من أخشاب البناء قهام بتثبٌتهها علهى واجههة الجهالٌري ، وكهان ٌههدؾ مهن 

وراء عمله إعادة بناء وتصمٌم الجهالٌري مهرة أخهرا ، وبالفعهل تهم بنهاء جهالٌري جدٌهد فهً 

 مكان آخر بعد عرض الفنان.

 : وقعخصوصٌة الم

ن صاالت العرض تختلؾ عن اهأمهاكن إوٌقصد بها هنا نوعٌة المكان وحده وأبعاده ، حٌث 

المفتوحة ، فقاعات العرض لها عناصرها التً تمٌزها كمداخل الهواء والضوء واهأبهواب ، 

وكذلك اهأبعاد وقٌاساتها و عالقاتها بالعمل الفنً والجمهور ، وكل هذه العناصر ٌجب علهى 

ذها فً االعتبار وحسابها بدقهة ، أمها اهأمهاكن المفتوحهة فٌقهوم الفنهان بدراسهتها مهن الفنان أخ

منظور آخهر حٌهث ٌجهب علٌهه دراسهة زواٌها الرإٌها والظهل والنهور وانعكاسهاته ، واهأمهاكن 

 التً سوؾ ٌسلكها الجمهور ، والرٌح وعوامل التعري .

مٌة أثناء صٌاؼة اهأعمال م (" أن خصوصٌة المكان لها من اهأهٕٔٓٓحٌث ٌرا عثمان ) 

المجهزة فً الفراغ وأًٌضا ترجع هذه الخصوصٌة العتبارات الفنان نفسه ، فبعض اهأعمال 

التهههً ٌهههتم تجهٌزهههها فهههً قاعهههات مؽلقهههة ال ٌصهههلح تجهٌزهههها فهههً فهههراغ مفتهههوح والعكهههس 

 (ٕٙٔصحٌح".)ص،
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  Tadashi Kawamata( تاداشٌكاوماتا57شكل رقم )

خصوصهٌة المكهان أننها لهو تطرقنها هأعمهال بعهض الفنهانٌن  م( حهولٕٔٓٓوٌضٌؾ عثمهان)

لوجدنا مدا االختالؾ بٌن هذه اهأماكن وتؤثٌرها وأٌضاً عالقتها بمضمون العمل ففهً عمهل 

تحت عنوان ) لهٌس  99ٔٔ، والذي أنتجه عام  VongPhaophanitالفنان فونج فوفانٌت  

قهد اسهتخدم قاعهة عهرض داخلٌهة كل ما ٌقع علهى اهأرض ٌمكهن تناولهه (، حٌهث نجهد الفنهان 

وسخر خصهائص ذلهك المكهان لخدمهة العمهل الفنهً ، حٌهث ٌتهدلى مهن السهقؾ مجموعهة مهن 

أعهواد الخشهب ، وٌوجهد مصهدٌر للضهوء فهً سهقؾ القاعهة ، فهً المنتصهؾ ، وهنالهك بوابههة 

ضههخمة جعلههها الفنههان كمههدخل للعمههل الفنههً حٌههث ٌههرا عثمههان أن الفنههان " اسههتخدم المكههان 

كمجههاز ونسههق فههراغ ٌشههتمل علههى عناصههر العمههل ، لٌسههتهل المشههاهد المكههان وخصوصههٌته 

بؤكمله وبعناصره التكوٌنٌة من أعلى إلى أسفل ، ومن الٌمٌن إلى الٌسار ومهن حالهة الهدخول 

إلى العمهل ،إلهى حهال مؽادرتهه ، كهل ههذه التهؤمالت التصهوٌرٌة للمشهاهد ٌكهون فٌهها المكهان 
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عالً فهً إحهداث حالهة مهن المقابلهة الجمالٌهة بهٌن العمهل الفنهً عامالً أساسٌاً ، وٌلعب دوراً فا

 (ٕٙٔ)ص،والمشاهد".

  : الفضاء –الفراغ 

ل فنهانو التجهٌهز ههذا عه، وقهد جاومهمًّ  اأساسًٌ  احٌث ٌلعب الفراغ فً أعمال فن التجهٌز دورً 

ا املموسً  االفراغ فراؼً  ًٌّ  .ًٌضم فً داخله عناصر العمل الحقٌق وحقٌق

ذي ٌربط هذه العناصر مع بعضها البعض ، والفراغ هنا له دوٌر مهمٌّ فً جعهل وهو الحٌز ال

المشهاهد ٌكتسههب خبههرة جمالٌههة ، مههن خههالل المقابلههة الحادثههة بٌنههه وبههٌن العمههل الفنههً للوهلههة 

اهأولى ، وهنا ٌبرز دور الفراغ الحقٌقً الملمهوس فهً مقابهل الفهراغ اإلٌههامً فهً اهأعمهال 

إطهار اللوحهة ، فتمٌهز فنهانو فهن التجهٌهز فهً الفهراغ بهذلك فهً أعمهالهم الفنٌة التقلٌدٌة داخل 

الفنٌههة ، وهههذا مهها ٌطلههق علٌههه ) جدلٌههة الفههراغ وعالقتههه بههاإلدراك ( والخبههرة التههً ٌكتسههبها 

 المشاهد من خالل تواجده داخل هذا الفراغ الحقٌقً .

 م ( " لهذه الخصائص فً النقاط التالٌة :99ٙٔوٌتطرق ثروت ) 

غ فً فن التجهٌزات هو استحضار لجوهر ومادة الواقع من خالل عملٌة اإلدراك الفرا -

 العقالنٌة والحسٌة للمشاهد خالل وجوده داخل المجال الفراؼً الحقٌقً .

توظٌؾ الفراغ فً أعمال التجهٌزات أعطى لمفهوم الفراغ الحقٌقً قٌمة جمالٌة وفنٌهة  -

المباشههرة ، حٌههث أصههبح الفههراغ مههن خههالل اسههتهالل المشههاهد لههه عههن طرٌههق الرإٌههة 

كعنصر من عناصر العمل الفنً ٌحهٌط بالمشهاهد مهن جمٌهع حهدود العهرض ومهن هنها 

 تنشؤ الخبرة الحسٌة بٌن العمل الفنً والمشاهد .

الحههادث بههٌن المشههاهد والعمههل الفنههً  ٌعتمههد مفهههوم جدلٌههة الفههراغ علههى فكههرة الموقههؾ  -

الشامل لجمٌع مكونات العرض ، وٌعتمد  والتً ٌتم بناإها وإعدادها عن طرٌق التنظٌم

وههً دراسهة  Psycho geographyذلك على ما ٌسمى بالجؽرافٌهة النفسهٌة للمشهاهد 

تهتم بالمشاهد من حٌث إنشاء المعانً بصورة جمالٌة من خالل مروره ببٌئات مختلفة 

، بحٌهههث ٌصهههبح ذلهههك عالقهههة تنشهههؤ بهههٌن وجدانهههه والعمهههل الفنهههً الهههذي ٌتعامهههل معهههه 

 (9ٕ".)ص،
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 :الوسائط المتعددة  –الوسٌط 

فً فن التجهٌز فً الفهراغ متعهددة ومختلفهة  Multimediaن الوسٌط أو الوسائط المتعددة إ

، حٌث قصد بها وسائل التقنٌة والتكنولوجٌا المعاصرة ، والههدؾ منهها فهً فهن التجهٌهز ههو 

لوسههائط ٌمكههن أن تقلٌههل الحههدود الفاصههلة بههٌن مجههاالت الفههن التشههكٌلً واختصههارها ، وهههذه ا

تكون إذاعة أو تلٌفزٌون أو فٌدٌو أو كمبٌوتر أو وسائل اإلعالم بصفة عامة ، وتسهتخدم فهً 

فن التجهٌز فهً الفهراغ كخامهة أو وسهٌلة تقنٌهة للعمهل الفنهً ، حٌهث اههتم فنهانو التجهٌهز فهً 

اهد والمتلقهً ، الفراغ بتلك الوسائط وأولوها اهتماًما بالًؽا لتكون بمثابة عامٍل مإثٍر فً المش

حٌث تستخدم هذه الوسائط الجاهزة فً تكهوٌن شهًء جدٌهد فهً العمهل الفنهً ، أو فهً توثٌهق 

ونقل اهأعمال الفنٌة ، وهنا تصبح العالقة بٌن المشاهد والعمل الفنً عالقهة إدراكٌهة وحسهٌة 

ئط ووجدانٌة ، وتختلؾ هذه الوسائط باختالؾ العمل الفنهً وحاجتهه إلٌهها ، ومهن ههذه الوسها

 على سبٌل المثال ال الحصر :

 النصوص الكتابٌة 

 الفٌدٌو 

 الصور الفوتوؼرافٌة 

 الرسوم التوضٌحٌة والخرائط

 شاشات التلٌفزٌون 

 التسجٌالت الصوتٌة والمرئٌة

 الوسائط العضوٌة 

م ( أنه " سرعان ما تم التحول 8ٕٓٓحٌث ٌرا أبو زٌد فً هذا التحول ، نقالً عن شلبً ) 

ا الوسائط المتعددة من وسٌلة للتوثٌق إلى أداة وتقنٌة لممارسة مختلؾ العملٌات فً تكنولوجٌ

 (ٙٗاإلبداعٌة ".)ص،
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وٌضٌؾ شلبً " ومن ممٌزات الوسائط المتعددة أنها تعمل على تقدٌم مجموعة متنوعهة مهن 

المدخالت والمخرجات ، وتعٌد خلق الجوانب التً تخدم الموضوع . وتسههم فهً دمهج أكثهر 

ة لخلههق تفاعههل فههً الفضههاء مههع اهأحههداث ، وتعمههل علههى توضههٌح مفهههوم أو إثههراء مههن تقنٌهه

للمعنى . وعلى الرؼم من التنوع الكبٌر للمهواد المسهتخدمة ، إال أن فهن التجهٌهز فهً الفهراغ 

ٌعمل دائماً على الفراغ ، عالقة بٌن العمل والفضاء ، والمتلقً والعمل ، والفضاء والمتلقهً 

 (ٙٗ".)ص،

م ( " أن اسههتخدام الفنههان لتلههك الوسههائط الجدٌههدة داخههل المنظومههة ٕٔٓٓ)  وٌههرا عثمههان

الفراؼٌة الخاصة بالعمل الفنً المجهز فً الفراغ ، تقوم ههذه الوسهائط بإحهداث تهؤثٌر نفسهً 

وفٌزٌقً على المشاهد ، من خالل استحضار الحدث بواقعٌته إلى مكان العرض سهواء كهان 

المعنهوي ، أو تمثٌهل حقٌقهً لهه عهن طرٌهق تلهك الوسهائط  هو نفسه بمادته الطبٌعٌة وجوهره

 (ٖٕٔ")ص،

م ( أنه " ٌمكن أن نشاهد من خالل وسائط اإلعالن أحهداًثا مباشهرًة 8ٕٓٓكما ٌورد شلبً ) 

، مما ٌجعل المتلقً ) المستمع ( مشارًكا فً التلقً واالستماع . وأؼلب الفنهانٌن طرقهوا فهن 

عهادة تشهكٌل الخارطهة الجؽرافٌهة السٌاسهٌة ، مهن خهالل التجهٌز من ههذه الزاوٌهة ، وذلهك إل

التفكٌههر فههً ظههاهرة اسههتخدام تكنولوجٌهها المعلومههات ، واالتصههال الجمههاهٌري ، لزعزعههة 

 (7ٗاستقرار السلطة ".)ص،

وسنتطرق فً هذا البحث إلى بعض هذه الوسائط بشكل مختصر وأهمٌتها وماهٌتها وبعهض 

لك الوسائط كؤحهد عناصهر التجهٌهز فهً الفهراغ،  وكهذلك اهأعمال العالمٌة التً وظفت فٌها ت

فٌهها  ابعض اهأعمال لفنانٌن سهعودٌٌن فهً مجهال فهن التجهٌهز فهً الفهراغ ، والتهً اسهتخدمو

 وسائط ووظفوها فً أعمالهم فً مجال التجهٌز وهً كما ٌلً .

 الوسائط التكنولوجٌة فً فن التجهٌز فً الفراغ :
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لعناصر التً ٌمكن أن تهدخل فهً فهن التجهٌهز فهً الفهراغ مهن تعد الوسائط التكنولوجٌة من ا

أو فً اهأعمهال التهً تحتهاج  -إلى شاشات عرض تلفزٌونٌة  خالل اهأعمال التً تحتاج عادة

أو اهأعمهال التهً تحتهاج إلهى الموسهٌقى ، حٌهث ٌكهون اسهتخدام ههذه الوسهائط  –إلى الفٌهدٌو 

مههة اهأهههداؾ التههً ٌنشههدها الفنههان حسههب رإٌههة الفنههان ومههدا قههدرة تلههك الوسههائط علههى خد

إلٌصال الفكرة والمفهوم الذي ٌرٌده إلى المتلقً ، كما ٌمكن أن ٌستخدم الفنان وٌوظؾ ههذه 

 الوسائط مجتمعة فً عمله ، أو ٌستخدم عنصًرا واحًدا منها منفصاًل عن البقٌة .

الفنهان بٌتهر فنهد ومن اهأمثلة على هذه الوسائط التكنولوجٌة فً فن التجهٌز فً الفهراغ عمهل 

Peter Fend  بعنهوان ) مشهروع متطهور إلعهادة بنهاء ألبانٌهاDevelopment Plan to 

Build Albania  م  حٌههث اسههتخدم الفنههان فههً هههذا العمههل 99ٕٔ( والههذي عههرض عههام

مجموعة من شاشات التلٌفزٌون مع عمل فنً على شكل خارطة لدول البلقان مهن الصهخور 

 بٌن تلك الدول بعد انفصالها واستقاللها عن ٌوؼسالفٌا .لٌعبر عن الحدود السٌاسٌة 

عمههل للفنانههة السههعودي هههدا المههزروع والههذي عههرض فههً  (8ٔ)كمهها نشههاهد فههً الشههكل 

م وهو من اهأعمهال الفنٌهة التهً اسهتخدمت فٌهها ٕٕٔٓمعرض للفن السعودي المعاصر عام 

عهة مهن الخامهات عهرض الفنانة الوسائط المتعهددة حٌهث صهاحب العمهل الفنهً المنفهذ بمجمو

 بالفٌدٌو لمدة خمس دقائق.

 الوسائط العضوٌة فً فن التجهٌز فً الفراغ:

وٌقصههد بالوسههائط العضههوٌة فههً فههن التجهٌههز فههً الفههراغ ، تلههك المههواد الطبٌعٌههة مههن الحٌههاة 

العظههام الحٌوانٌههة وؼٌرههها ، أو المههواد الطبٌعٌههة  بقاٌهها الحٌوانههات أو نفسههها ، مثههل اسههتخدام

بهالمواد الكٌمٌائٌهة بههدؾ ربهط اإلنسهان بالتقهدم التكنولهوجً الهذي ٌعٌشهه ، وٌههدؾ المعالجة 

الفنههان مهههن خاللهههها لمعالجهههة بعهههض المشهههكالت االجتماعٌهههة مثهههل الخهههوؾ والفقهههر والجهههوع 

 والحرب .
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اه كٌمٌههاء الحههب  M-Petery ومههن اهأمثلههة علههى ذلههك عمههل الفنههان ماٌكههل بٌتههري والههذي سههمَّ

بهداخلها سهائل  ( قنٌنهة زجاجٌهةٌٕٔٔهث قهام الفنهان بعهرض )م ، ح99ٕٔوعرضه فً عهام 

رة دقٌقههة علههى عشههر مههن شاشههات ، وعههرض فٌههدٌو لمههدة إحههدا عشههكٌمٌههائً لجسههد آدمههً

ومههن اعمالهههه شهههكل  ، تعهههرض وسهههائط حههول ههههذا الموضهههوع تتحههدث عهههن الحهههبالعههرض

 .(9ٔ)رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م4154الفنانه السعودٌة هدى المزروع )  تكسً (  (58شكل رقم )

 مع استخدام وسائط تكنلوجٌة فً العمل الفنً –فن تجهٌز فً الفراغ 
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 النص الكتابً فً أعمال فن التجهٌز فً الفراغ :

حد الوسائط التً استخدمها فنانو التجهٌهز فهً الفهراغ ، كؤحهد الوسهائط أٌعتبر النص الكتابً 

له إلى مضمون اهأعمهال المصاحبة لفن التجهٌز فً الفراغ ، حٌث كان الفنان ٌرمز من خال

التً ٌقدمها بطرٌقة رمزٌة ، ومهن جههة أخهرا توكهد تلهك النصهوص علهى المضهمون الهذي 

ا ، حٌهث كهان الفنهان  ًٌّ ا أم دٌن ًٌّ ا أم سٌاس ًٌّ ٌقصده الفنان من عمله ، سواء كان مضموًنا اجتماع

مههن  فههً بعههض اهأحٌههان ٌكتفههً بههالنص الكتههابً فههً أعمههال التجهٌههز فههً الفههراغ دون ؼٌرههها

 الوسائط ، وأحٌان أخرا استخدم النص الكتابً مع مجموعة اخرا من الوسائط .

استخدم الفنان نصوصهاً كتابٌهة بهاللون  Barbara Krugerففً عمل للفنان باربارا كروجر 

اهأبههٌض علههى أرضههٌة حمههراء ، فههً قاعههة عههرض خاصههة بعملههه ، والههذي أنتجههه فههً عههام 

 . (ٕٓشكل رقم ) م99ٔٔ

 رافٌة فً فن التجهٌز فً الفراغ :الصور الفوتوغ

وتعد الصور الفوتوؼرافٌة أحد الوسائط التً استخدمها فنانو فهن التجهٌهز فهً الفهراغ بكثهرة 

فً أعمالهم ، لكونها من الوسائط المهمة والتً لها قٌمة فنٌهة كبٌهرة كونهها تقهوم بهدور جلهب 

أن من أههم ممٌهزات م( "ٕٓٓٓواستحضار الحدث الواقعً لمكان العرض ، وٌرا عثمان )

اسههتخدام الصههور الفوتوؼرافٌههة فههً فههن التجهٌههز فههً الفههراغ ،"هههو اسههتخدام صههور واقعٌههة 

 (  9ٖٕهأشخاص أو أماكن ٌكون لها داللة اجتماعٌة تخدم مضمون العمل ".)ص،

بعنهوان ) حجهرة خشهبٌة (  AntoniMuuntadaونرا ذلك فً عمل الفنان أنتونً مونتادا 

إلههى مناصههب  اأن ٌصههلو امههن اهأشههخاص الههذٌن اسههتطاعو حٌههث وضههع صههوًرا لمجموعههة

علههى العههالم مههن خههالل الههدٌن داخههل ؼههرؾ خشههبٌة ، كمهها قههدم الفنههان  اسٌاسههٌة وٌسههٌطرو

ًٌّا عن جهدار الفصهل العنصهري فهً اهأراضهً المحتلهة  السعودي إبراهٌم أبو مسمار عماًل فن

 . (ٕٔ)استخدم فٌه عدة وسائط منها الصور الفوتوؼرافٌة شكل رقم 
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  M-Petery( من اعمال الفنان ماٌكل بٌتري 59شكل رقم ) 

 

 م5995 –( الفنان باربارا كروجر 41شكل رقم )

 

 

 

 

 

 براهٌم ابو مسمار )جدار الفصل العنصري(( الفنان السعودي إ45شكل رقم )
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 :العمل الفنً 

ا وٌقصد بالعمل الفنً بصهفة عامهة كهل عمهل ٌمتلهك وحهدة مادٌهة تجعهل منهه موضهوعً  ًٌ ا حسه

ها ذا صهبؽة  ًٌّ ٌتصؾ بالتماسك واالنسجام من ناحٌهة ، ولهه مهدلول خهاص سهواء كهان عمهاًل فن

مكانٌة كاللوحهة أو التمثهال ، أو كهان ذا صهبؽة زمانٌهة كاهأعمهال الموسهٌقٌة ، فهال بهد للعمهل 

الفنً من بنٌة مكانٌة تعد بمثابهة المظههر الحسهً الهذي ٌظههر مهن خاللهه الجمهال الفنهً لههذا 

ها ال ًٌّ ا ح ًٌّ عمل ، كما أنه البد له من بنٌة زمانٌة تبٌن تؤثٌره ومدلوله الروحً كونه عمهاًل إنسهان

( أن كل عمل فنً البد من أن تدخل فً تكوٌنه ثالثة عناصهر م978ٔ، حٌث ٌرا إبراهٌم )

 (7ٕهً : المادة ، والموضوع ، والتعبٌر .)ص،

معهٌن كل عمل  ؼٌهر محصهور فهً إطهار  وفً فن التجهٌز فً الفراغ ٌعتبر العمل الفنً هو

، فالقطعههة  لٌههه بطرٌقههة كلٌههةإ، حٌههث ال ٌتقٌههد هههذا العمههل بحههدود معٌنههة ، وٌتوجههب النظههر 

ا ًٌ أن العالقة بٌن مختلؾ عناصر العمل الفنً فهً فهن إال  ، الواحدة ال تعنً عماًل فنً تجهٌز

ه هٌز فً الفراغ هً التً تشكل عمهاًل التج ًٌّ هنها ٌمكهن قهراءة العمهل الفنهً ، ومهن  ا متكهاماًل فن

فضهاء الفنهً كمها ٌهرا الشهلبً خارج منطقة التجهٌز ، وفهمهه مهن الهداخل ورإٌتهه خهارج ال

ن " وفقههاً لمهها تطرحههه هههذه مهه( أن المفهههوم الجمههالً فههً فههن التجهٌههز فههً الفههراغ ٌكم8ٕٓٓ)

 ٌههالمواد ذاتهها مهن نظهم وعالقهات ذات طاقهات فنٌهة وجمالٌهة ، ولهٌس كمها ههو متعهارؾ عل

العمهل وحهده ، أو ٌنظهر إلٌهه عهدد قلٌهل مهن النهاس علهى إلهى  ، وعنهدما ٌنظهر المتلقهً امسبقً 

مدار الساعة ، فهإن ههذا أؼنهى بكثٌهر مهن مجهرد القهراءة الطبٌعٌهة بطرٌقهة سههلة إنمها قهراءة 

 .(ٗ٘)ص،ة والحٌاة الحضارٌة فللثقا

 :المتلقً 

التجهٌهز فهً الفهراغ ، حٌهث تكمهن  وهنا ٌجب علٌنا أن نحدد من ههو المتلقهً فهً أعمهال فهن

المتلقً فً مثل هذه اهأعمال كونه المحور الرئٌسً الذي أوجد من أجله ههذا العمهل ،  همٌهأ

حٌث ٌمكن أن ٌكون هذا المتلقً شخصٌة مهمهة أو طالًبها أو جهاهاًل أو طفهاًل ، وكٌهؾ ٌمكهن 
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فهً ههذا المتلقهً ، كهل أن ٌكون شعوره تجاه هذه اهأعمال الفنٌة ، وكٌؾ تإثر تلك اهأعمهال 

م ( حٌث ٌرا أن المتلقً هو المحور الرئٌسً والمقصود هو أن 8ٕٓٓذلك ٌفسره الشلبً )

المتلقً هنا هو من ٌكون العمل الفنً فً فن التجهٌز فً الفراغ موجًها له ، حٌث إن أعمال 

فبهداًل مهن  التجهٌز موجه بالدرجة اهأولى إلى المتلقً ، لٌكتسب منها، ولٌسافر مهن خاللهها ،

الطرٌقة التقلٌدٌة السابقة حٌث كان دور العٌنٌن هو النظر إلى لوحة مسطحة ، حٌهث ٌصهبح 

اهأمر فً فن التجهٌز فً الفراغ هو ؼور فً داخل أعماق ههذا العمهل الفنهً ، بالهدخول مهن 

خالله والمرور به ، حٌث ٌزداد الجسد إحساًسا بهالواقع ، وتهزداد الهنفس إدراًكها للرإٌهة مهن 

خههالل المشههاهدة الحٌههة ، وتتحفههز كافههة الحههواس لههدا المتلقههً بسههبب تههؤقلم الجسههد مههع العمههل 

الفنً ، حٌث تؤسر ثقافته وجسمه لٌصبح جزًءا من البٌئة االصطناعٌة للعمهل الفنهً المجههز 

فههً الفههراغ ، وذلههك بسههبب درجههة التركٌههز التههً ٌمههر بههها المتلقههً خههالل وجههوده فههً الحٌههز 

 ومحاولته فهمه . الفراؼً للعمل الفنً

كما أن فن التجهٌز فً الفهراغ ٌشهٌر إلهى نهوع مهن الفهن الهذي ٌهدخل بهه المتلقهً بجسهده إلهى 

ا، لدا المتلقً ، لٌؽهوص  ًٌ العمل الفنً بذاته ، وهنا تزداد الحواس تصعًٌدا وتزداد الذات وع

راغ ٌسهعى فً التجربة الفنٌة للعمل الفنهً وكؤنهه ٌؽهرق فهً الظهالم ، وفنهان التجهٌهز فهً الفه

إلى تدشهٌن عالقهة تفاعلٌهة بهٌن المتلقهً والفنهان ، مهن خهالل الحركهة التهً ٌقهوم بهها المتلقهً 

داخل العمهل وحولهه  للتعهرؾ علٌهه وقراءتهه ، حٌهث ٌمهر بمراحهل مختلفهة خهالل ذلهك بهدًءا 

بالنظرة اهأولى للعمل الفنً ومهن ثهم التجهول ثهم التعلٌهق ، وٌمكهن أن ٌزٌهد مهن ههذه العالقهة 

فة بعض المإثرات من الوسائط السابقة الذكر مثل الموسٌقى ، كونها تسههم فهً تكهوٌن بإضا

أجواء مناسبة للعمل والتفكٌر والتؤمل ، كما ٌمكن أن تإثر علهى الحالهة النفسهٌة للمتلقهً بهؤن 

تدخلههه فههً جههو مههن التههؤقلم مههن خههالل التركٌههز علههى العناصههر البصههرٌة والتعههاٌ  معههها ، 

ل فن التجهٌهز فهً الفهراغ ٌجهدها موجههة نحهو مشهاركة المتلقهً ، حٌهث والمتؤمل لكافة أعما

ٌصبح المتلقً هنا هو الفاعل من خالل هذه اهأعمال التً تدعوه إلى مجموعة من الظهروؾ 

المرئٌة والسمعٌة ، اهأمر الذي ٌجعله فً حٌرة ودهشة متسهائاًل ، حٌهث إن فهن التجهٌهز فهً 
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بها بسهولة ، بل ٌسعى إلهى الؽمهوض مهن أجهل تولٌهد الفراغ ال ٌسعى إلى اهأشٌاء المعترؾ 

االنزعههاج ، وإٌجههاد نههوع مههن الصههراع الههداخلً المسههتمر داخههل المتلقههً بههٌن نقههد العمههل 

المعروض وبٌن متعاطؾ معه من خالل مجاالت اإلدراك الحسً ، وهنا ٌمكهن أن نقهول أن 

ً ، وٌمكهن أن تكهون فن التجهٌهز فهً الفهراغ قهد نجهح فهً إٌجهاد الهوعً الفكهري لهدا المتلقه

مشاركة المتلقً فً فن التجهز فً الفراغ مختلفة من عمهل إلهى آخهر ومهن فنهان إلهى آخهر ، 

حٌههث ٌمكههن أن تكههون هههذه المشههاركة نوًعهها مههن النشههاط الههذي ٌقدمههه المتلقههً بالمشههً مههثال 

لمزٌهد والتنقل ، وأحٌاناً فإن حركة المتلقً ذاتها داخل المكان وتفاعله مع العمل الفنهً تمههد 

من التفاعل بطرٌقة مها خهارج نطهاق اإلدراك العهادي لتولٌهد المعنهى ، وهنها ٌمكهن القهول أن 

هدؾ فنان التجهٌز ههو إحهداث ردة فعهل لهدا المتلقهً مهن إثهارة عواطهؾ ، أو اختبهار عهدة 

حههواس ، أو إثههارة ذكرٌههات عههن طرٌههق تحفٌههز الههوعً أو التؤمههل ، وٌستشهههد الشههلبً بههرأي 

م ( " بههؤن المتلقههً ٌمثههل وظٌفتههٌن فههً وقههت 7ٕٓٓ)  FalkHeinrichٌ الناقههد فالههك هههاٌنر

الضهحٌة ( وٌتسهاءل  –واحد عنهد مشهاهدة أعمهال فهن التجهٌهز فهً الفهراغ وهمها : ) الفاعهل 

كٌؾ لهاتٌن الوظٌفتٌن المتؽٌهرتٌن أن تكونها متصهلتٌن ببعضههما ؟ ومها الههدؾ مهن مشهاركة 

( نهوع مهن المتؽٌهرات فهً نفهس الوقهت فٌمها  الضهحٌة –المتلقً ؟ والجواب هو أن )الفاعهل 

ٌخص المتلقً ، ولكنه متؽٌر الوظٌفة ولٌس متؽٌر المعنهى . وتملهك الفنهون التقلٌدٌهة رسهائل 

ٌُكهون تلهك التعبٌهرات ، وٌعرضهها فهً  باتجاه اتصالً واحد من العمل إلى المتلقً ، والفنان 

جههاز التعبٌههر . ولكههن جمالٌههة  محفههل مالئههم ، ومهمههة الجمهههور ، أن ٌفهههم هههذه الرسههائل إذا

استقبال العمل الفنً فً أعمال فن التجهٌز فً الفراغ تقوم على أسس مختلفة . فالفنان ٌملك 

قوة خفٌة أو حقٌقٌة فهً فنهه ، وٌكهون فهً حهوار ثابهت مهع التوقهع الضهمنً لخٌهال المتلقهً . 

جههة التنسهٌق ، وحقٌقهة وٌنبؽً للمتلقً أن ٌعرؾ الخلفٌة التارٌخٌة ، واهأفكهار المنطقٌهة ، و

 (ٔ٘-8ٗالعمل الفنً ".)ص،

ومهن هنها ٌمكننها القهول فهً اإلجمهال أن الفعهل اإلبهداعً فهً فهن التجهٌهز فهً الفهراغ ، لهٌس 

مقصههوًرا علههى الفنههان وحههده ، بههل إن المشههاهد والمتلقههً المتههذوق ٌشههارك وبفعالٌههة فههً نقههد 
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س الخمههس التههً تعطههً لههه وتفسهٌر هههذا العمههل ، بفههك عناصهره ورمههوزه ، مههن خههالل الحهوا

أحقٌة أن ٌكون هو بنفسه أحهد عناصهر ههذا العمهل الفنهً ، حٌهث إن ذلهك كلهه ٌجعلهه ٌهرتبط 

 بعالقة تفاعلٌة مع العمل .

 :فً البالد العربٌة  المعاصرةالفنٌة  المفاهٌمتطور 

 لم تصل الفنون الحدٌثة إلى الهبالد العربٌهة إال فهً نهاٌهة القهرن التاسهع عشهر بسهبب وصهاٌة

الدولههة العثمانٌههة علههى الههبالد العربٌههة ومههن ثههم تههال ذلههك االسههتعمار الفرنسههً واإلنجلٌههزي 

والبرٌطانً، والحروب التً عاشتها البالد العربٌة بعد ذلك ، ما كهان لهه اهأثهر الرئٌسهً فهً 

تؤخر المنطقة العربٌة بؤسرها عن مساٌرة ركهب الحضهارة فهً كثٌهر مهن العلهوم والمعهارؾ 

 الفن .ضمنها اإلنسانٌة ومن 

هههـ( أن الثههورات العربٌههة علههى االسههتعمار ونبههذه لههم تكههن لتحرٌههر 79ٖٔوٌههرا بهنسههً )

اهأراضً فحسب بهل كانهت انتفاضهة ههدفها تحرٌهر اإلنسهان وعقلهه ، وهنها ٌمكهن أن نسهمً 

ذلههك التحههرر الثقههافً ، رؼههم أن هههذا التحرٌههر الثقههافً كههان وال زال متعثههًرا لتههؤثره باهأفكههار 

 (ٕٖ،الؽربٌة .)ص

ومن خالل اجتهاد تلك القوا االستعمارٌة فً ترك أثر لها فً تلهك البلهدان ، كهان ال بهد مهن 

ههـ(" أن التخلهؾ الهذي تعانٌهه الهبالد 79ٖٔترسٌخ االستعمار الثقافً ، حٌهث ٌهرا بهنسهً )

ٌُفسر من خهالل التهؤخر عهن اللحهاق بالحركهات والمهدارس التهً تتهوالى ، بهل ههو  العربٌة ال 

مههدا انفصههالنا عههن فننهها اهأصههٌل ومحاولتنهها التافهههة بتقلٌههد مشههٌن التجاهههات أو ٌتجلههى فههً 

هأسالٌب فردٌة ذاعت شهرتها فً أوروبا . وعلى الرؼم من ظهور حركهات استشهراقٌه فهً 

فههً المؽههرب وؼاسههٌه وإمٌههل برنههار ورٌؽههو فههً مصههر ، فههإن هههذه  االفههن ابتههدأها دٌههال كههرو

صٌة الفن العربً ، بهل ههً قهدمت صهًٌؽا سهٌاحٌة الحركات لم تكشؾ النقاب واسًعا عن شخ

فههً فنههها الههذي اسههتمر محافًظهها علههى جمٌههع أصههوله ، مههع ؼشههاء مههن التلههوٌن  اسههتؽرابٌهأو 
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مهن أبنهاء  االشرقً المفتعل . أما النزعة التؽرٌبٌة فكانت أشد خطًرا ، وذلك أن دعاتهها كهانو

 (ٖٔالبالد بل من قادتها ومن مفكرٌها".)ص

( "كذلك شؤن حركهة التمؽهرب ، فالقصهد النزٌهه فٌهها ، ههو إكسهاب 79ٖٔوٌضٌؾ بهنسً )

العلم والمعرفة واالطالع على تطور الفن واإلبداع فً بالد متقدمهة ممها ٌفٌهد كثٌهرا فهً فههم 

العصر وفهم المستقبل وٌساعد على اختصار الطرٌق للكشؾ عن الرائع والطرٌؾ فً عالم 

عٌهههة همههها مهههن االمهههراض الشهههائعة فهههً مسهههٌرة ههههذه الفهههن . ولكهههن النقهههل واالسهههتٌراد والتب

 (  ٕٖالحركة".)ص،

ومههن هنهها ٌظهههر لنهها أن الفههن الحههدٌث والفنههون المعاصههرة هههً نتههاج ثقافههة االسههتعمار التههً 

زرعتهههها الهههدول المسهههتعمرة فهههً البلهههدان العربٌهههة ، حٌهههث قهههدمت المهههنح الدراسهههٌة للطهههالب 

افهة تلهك الهدول وتوطٌنهها ، مهن خهالل والدارسٌن ، ودعمت البهاحثٌن والمتهرجمٌن ، لنقهل ثق

السٌطرة على الفكر والثقافة ، وفهً ظهل تطهور وسهائل االتصهال والتكنولوجٌها، وزاد اهأمهر 

سواء حٌث ازدهرت القنوات الؽربٌة فً ؼزو عقول الشهباب العربهً سهواء فهً العهادات أو 

 فن .فً التقالٌد أو فً العلوم والثقافة والمعارؾ ، ومن ضمن هذه العلوم ال

مهن ذلهك بطرٌقهة أو  اإال أنه ٌوجد بعض المثقفٌن والباحثٌن والمهتمٌن بالفن والهذٌن اسهتفادو

بؤخرا فً تطوٌر الفنون العربٌة واإلسالمٌة عن طرٌق تسخٌر تلك التقنٌهات والوسهائط فهً 

خدمة اهأصالة العربٌة واإلسالمٌة ، بإنتاج أعمال فنٌة أصٌلة من خالل الفنون المعاصهرة ، 

ذلهك ، حٌهث جهذب الفنهان السهعودي علهى إال دلهٌاًل  ما نجده من تمٌز للفنان السهعودي ٌسول

المعاصر انتباه العدٌد من المهتمٌن بالفنون المعاصرة كالمتاحؾ ومقتنً اهأعمال الفنٌهة مهن 

كافة بلدان العالم ومن أمثلة ذلك الفنان السعودي عبد الناصر ؼارم والذي ٌقتنً عمله الفنهً 

والعدٌههد مههن الفنههانٌن العههرب الههذٌن ،  (ٖٕ) - (ٕٕط ( متحههؾ نٌوٌههورك الشههكلٌن )) الصههرا

 فً مجال فن التجهٌز فً الفراغ أمثال منى حطوم الفلسطٌنٌة . ابرزو
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 فن تجهٌزي مفاهٌمً  -السراط  -من اعمال الفنان السعودي عبد الناصر غارم  (44شكل رقم )

 العمل فً متحف نٌوٌورك 

 

(44شكل رقم)  
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 فن التجهٌز فً الفراغ فً المملكة العربٌة السعودٌة :

من االتجاهات الفنٌة المعاصرة ، والتهً  "Installation Art"ٌعتبر فن التجهٌز فً الفراغ 

اهأخٌرة بٌن الفنانٌن على مستوا العهالم ، حٌهث بهرز ههذا الفهن  تلقى رواًجا كبًٌرا فً اآلونة

ٌة بثقافة متنوعة ، وبطرٌقة تجعل من المتلقهً عنصهًرا فً معالجة القضاٌا العامة واالجتماع

ا فهً العمهل الفنهً ، وٌعهد فهن التجهٌهز فهً الفهراغ خالصهة لمجموعهة مهن االتجاهها ًٌ  تاساس

والحركات الفنٌة التً ظهرت فً فنون ما بعد الحداثة مثل فهن البٌئهة وفهن الحهدث ، واعتمهد 

تقلٌدي للفنهون الشهكالنٌة ، والتمهرد علهى فن التجهٌز فً الفراغ على الخروج على االتجاه ال

اإلطههار للعمههل الفنههً فجعههل مههن المكههان عنصههًرا فههً العمههل الفنههً ، وفههتح البههاب لمشههاركة 

المتلقً مشاركة فعالة فً العمل الفنهً ، وذلهك مهن خهالل المجهال الفراؼهً الهذي أوجهده فهن 

جهٌهز فهً الفهراغ التجهٌز فهً الفهراغ ، حٌهث أضهحى الفهراغ ههو العنصهر اهأههم فهً فهن الت

إلٌههـجاد ذلههك اللقههاء واالندمههـاج بههٌن الفنههان والعمههل الفنههً والمتلقههً فههً حههـٌز مههن الفههراغ 

 محسوس .

فههً  وخاصههة فههن التجهٌههز فههً الفههن السههعودي المعاصههر بداٌههة االتجاهههات الفنٌههة واذا تؤملنهها

لماضههٌة، فههً السههنوات القلٌلههة ا لههم ٌكههن اال لتوجههه نحههو فههن التجهٌههزالفههراغ ، نجههد أن هههذه ا

لهدا الفنهان السهعودي، والتعهرؾ علهى الفنهانٌن  على أسهباب ظههور ههذا االسهلوبوللتعرؾ 

جهٌز فً الفراغ ، ووجهة نظرهم فهً أسهباب توجهه الفنهان السعودٌٌن الذٌن ٌمارسون فن الت

سهوؾ ٌهورُد  وؼٌرهها ولإلجابهة علهى ههذه التسهاإالت هذا النوع من الفنهون ،السعودي نحو 

من الفنانٌن السعودٌٌن الذٌن قدموا أعمااًل فنًٌة تجهٌزًٌة ، وٌتطهرق البحهث  الباحث مجموعة

إلى السٌرة الذاتٌة لكل فنان  والتً ٌتم الحصول علٌها من خهالل االسهتبانة المعهدة خصًٌصها 

لهههذه الدراسههة والتههً سههٌتم وضههع نسههخة منههها فههً الفصههل الخههاص بههالمالحق، أو مههن خههالل 

م البحث مع الفنانٌن ، ومن خالل ذلك سٌقوم الباحث بتحلٌل بعهض  المقابالت الشخصٌة لُمقدِّ

اهأعمال الفنٌة لكل فنان ، تحلٌل تفسٌرٌاً وصفً مبنً علهى المشهاهدة ، مهن خهالل الصهور، 
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التسهاإالت  ههذهمهن اجابات شافٌة للكثٌر من التسهاإالت حهول ههذا الفهن و كما ٌمكن أن نجد

 : على سبٌل المثال

ودي بهالمجتمع ومشهاكله ، والقضهاٌا التهً كانهت تشهؽله ؟ وهههل ههل تهؤثر الفنهان السهع -

نجههح فههً إٌصههال هههذا الفكههر والمفهههوم عههن طرٌههق أعمههال فههن التجهٌههز فههً الفههراغ ، 

 وخاصة االحداث السٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ؟

هل حقق فن التجهٌز فً  الفراغ نقلة نوعٌة فهً مجهال الفنهون التشهكٌلٌة فهً المملكهة  -

سعودي  تختلؾ عما حققته الفنون التقلٌدٌة فً الماضً ، سواء لدا الفنهان العربٌة ال

السههعودي ، أو لههدا المجتمههع السههعودي أو لههدا المههراقبٌن للفنههون التشههكٌلٌة العربٌههة 

 بصفة عامة .

كٌههؾ صههاغ الفنههان السههعودي فههً فههن التجهٌههز فههً الفههراغ أعمالههه ، ومهها اهأسههس  -

 اإلنشائٌة التً اعتمد علٌها ؟

 :فً المملكة العربٌة السعودٌة فن التجهٌز فً الفراغ أهمٌة 

لقد برز الفنان السعودي المعاصر فً المملكة العربٌهة السهعودٌة، وظههر اهتمامهه بهالتطوٌر 

ومسههاٌرة روح العصههر واهأحههداث المتسههارعة مههن حولههه ، فاتجههه مجموعههة مههن الفنههانٌن 

ات اهأخٌهرة ، وٌعهد الفنانهان ضهٌاء التقلٌدٌهة فهً السهنواالتجاههات السعودٌٌن نحو البعد عهن 

قهدم اهأول  حٌهثعزٌز ضٌاء و بكر شٌخون من الرواد فً مجال فهن التجهٌهز فهً الفهراغ ، 

وقهدم  )(،مجموعة من اهأعمال منها على سبٌل المثال تصمٌم بوابة مكة المكرمة شكل رقهم 

ذلههك توالههت م(،  وبعههد ٕٓٓٓ(فههً عههام )ٔالثههانً عملههه الفنههً )السههلم المقلههوب( شههكل رقههم )

ؼهارم رحلتهه نحهو فهن  راهأعمال الفنٌة فً هذا المجال حٌث بدأ الفنان السهعودي عبهد الناصه

التجهٌز فً الفراغ بؤعمال مفاهٌمٌة كهؤن أولهها عملهه الفنهً والهذي ٌمكهن تصهنٌفه كفهن بٌئهة 

( حٌث قام الفنهان بتؽلٌهؾ شهجرة بكهٌس مهن النهاٌلون وأؼلهق علهى ٓٔالشكل رقم ) وفن أداء

منه للحفهاظ علهى الثهروة النباتٌهة  ةفً داخل هذا الكٌس طوال فترات النهار ، فً رسالنفسه 

كون تلك الشجرة خطر على البٌئة ومستوردة مهن الخهارج ،  فً المملكة العربٌة السعودٌة ،
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 Flora and -وسمى هذا العمل )فلورا وفونا وتكلؾ الدولة مبالػ باهظة فً استٌرادها ،  

Fauna ) (ٓٔشههكل رقههم)  وتههال ذلههك بمجموعههة مههن اهأعمههال التههً حققههت صههًدا واسههًعا ،

على المستوٌٌن المحلهى والعهالمً ، حٌهث حقهق الفنهان السهعودي فهً اآلونهة اهأخٌهرة أرقاًمها 

م وتحدًٌدا فً مزاد كرسهتٌز لألعمهال الفنٌهة  ٕٔٔٓقٌاسًٌة فً محافل مختلفة ، ففً دبً عام 

ا لقٌمة اهأعمهال ٕٗول ( شكل رقم )رس –حٌث حقق العمل التجهٌزي ) رسالة  ًٌ ( رقًما قٌاس

ها ، أي  ًٌّ الفنٌة فً الشرق اهأوسط ، حٌث بٌهع بمبلهػ ثمهان مائهة وأربعهٌن ألهؾ  دوالًرا أمرٌك

( جنٌه إسترلٌنً ، وكان مجمهوع قٌمهة اهأعمهال التهً بٌعهت فهً ذلهك  9ٗٗ.ٕٔ٘ما ٌعادل )

جنٌهه إسهترلٌنً أي مها ٌعهادل  ألهؾ 7ٗٙالمعرض للفن السعودي المعاصهر بمجمهوع قٌمتهه 

ثالثههة مالٌههٌن وتسههعة مائههة وثالثههة عشههر ألههؾ م سههعودي ،وهههذا مهها ٌعكههس تطههور الفههن 

السعودي المعاصر ، واهتمام المختصٌن والمستثمرٌن بالفنهان السهعودي ومخرجاتهه ، ومهن 

لسهعودي هنا ٌمكن لنا القول أن فن التجهٌز فً الفراغ هو من الفنهون التهً ٌمارسهها الفنهان ا

مزٌهد مهن االهتمهام سهواء عهن طرٌهق تسهلٌط الضهوء علهى فنهانً ههذا  ىوتحتاج إله باقتدار ،

االتجاه ، أو عن طرٌهق البحهوث والدراسهات التهً تسهلط الضهوء علهى مثهل ههذه االتجاههات 

الفنٌة ، حٌث أوجد فهن التجهٌهز فهً الفهراغ للفهن السهعودي فهً اآلونهة اهأخٌهرة مكانهة هامهة 

 نون العالمٌة المعاصرة .ومتمٌزة بٌن الف
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 : الدراسات السابقةثانٌاا 

 الدراسة األولى :

ر صهم( بعنوان ) إمكانٌات فن التجهٌز فً الفهراغ المعا8ٕٓٓدراسة الشلبً ، محمد أحمد )

رسههالة ماجسههتٌر ؼٌههر منشههورة .  )دراسههة تحلٌلٌههة(.( لتعبٌههر عههن القضههٌة الفلسههطٌنٌة فههً ا

 .  جامعة الٌرموك . االردن

 تساإالت الدراسة :

 ما اإلمكانات التً ٌحملها فن التجهٌز فً الفراغ وتجعله متمٌزاً على الفنون التقلٌدٌهة -ٔ

 ؟

للتعبٌههر عههن القضههٌة مهها اعمههال فههن التجهٌههز فههً الفههراغ البههارزة التههً تههم إنجازههها  -ٕ

الفلسههطٌنٌة ؟ وكٌههؾ تههتم قراءتههها ؟ ومههن هههم الههرواد فههً هههذا النههوع مههن الفههن الههذٌن 

 عبروا عن القضٌة الفلسطٌنٌة ؟ 

 ما المإسسات الداعمة لهذا الفن ، ومتى ظهرت ، وما دوافعها وأهدافها ؟  -ٖ

 كٌؾ كانت استجابة الفنانٌن الفلسطٌنٌٌن لهذا الفن ؟ -ٗ

 ما ٌلً : هدفت الدراسة الى 

التعههرؾ علههى ماهٌههة فههن التجهٌههز فههً الفههراغ وأهمٌتههه ، ودراسههة تارٌخههه ، ومههن ثههم  -ٔ

الكشههؾ عههن مزاٌههاه المتنوعههة ، ومجاالتههه المختلفههة ، واسههتخداماته المتعههددة . هههذا 

 فضالً عن تحدٌد عناصره المتعددة وفهم خصائصها .

اغ وقراءتهها مهن تسلٌط الضهوء علهى نمهاذج بهارزة مهن أعمهال فهن التجهٌهز فهً الفهر -ٕ

منظور تحلٌلً تفسٌري ، مع التركٌز على أمثلة رائدة لفنانٌن تشهكٌلٌٌن التزمهوا ههذا 

 الفن وطوعوه فً خدمة القضٌة الفلسطٌنٌة .
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تحدٌد المإسسهات الداعمهة لفهن التجهٌهز فهً الفهراغ فهً فلسهطٌن ، وتوضهٌح دورهها  -ٖ

 ورإٌتها ، والكشؾ عن أهدافها ودوافعها .

 :نتائج الدراسة 

بداء مهن مرحلهة السهتٌنٌات ،  –كان للتطور السٌاسً الذي طرأ على قضٌة فلسطٌن  -ٔ

دور مهههم فههً تحههول الفكههر الفلسههطٌنً والثقافههة المعاصههرة ، بههدوره أدا إلههى ظهههور 

اشكال فنٌة جدٌدة على صعٌد الفنون ، حٌث وقؾ الفنان الفلسهطٌنً حهائر أمهام تعقهد 

بداء البحث عن اشكال فنٌة أكثر مالءمة وتعبٌهر قضٌته سٌاسٌاً ونضالٌاً وتارٌخٌاً ، ف

 لقضٌته .

أكدت أعمال فن التجهٌز فً الفراغ على حضور الواقع اإلنسانً المإلم فً فلسهطٌن  -ٕ

. 

حققت أعمال فن التجهٌز فً الفراغ ارتباط فكرٌاً واضحاً للفنان الفلسهطٌنً بجهذوره  -ٖ

 التارٌخٌة والوطنٌة .

ة معمقهههة حهههول الهوٌهههة الوطنٌهههة والثقافٌهههة تضهههمنت بعهههض اهأعمهههال دالالت فكرٌههه -ٗ

 والسٌاسٌة .

 توصٌات الدراسة : 

محاولة تنفٌذ مشروع توثٌق شهامل ، تتبنهاه مإسسهة وطنٌهة بكهادر متخصهص ، ٌقهوم  -ٔ

 على أرشفة أعمال فن التجهٌز فً الفراغ للفنانٌن الفلسطٌنٌٌن بصورة دقٌقة . 

الل إجههراء الدراسههات توسههٌع ارضههٌة البحههث فههً فههن التجهٌههز فههً الفههراغ مههن خهه -ٕ

اهأكادٌمٌههة وإعههداد النههدوات العلمٌههة والحلقههات النقاشههٌة مههن قبههل البههاحثٌن والمهتمههٌن 

 بهذا المجال .

 توظٌؾ فن التجهٌز فً الفراغ فً المنهاج الفلسطٌنً . -ٖ
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فهن التجهٌهز فهً الفهراغ وتتفق هذه الدراسة مهع دراسهة الباحهث الحالٌهة فهً التطهرق التجهاه 

وبٌهان أهمٌتهه ، والتطهرق العربهً  المعاصهرة فهً العهالم البصهرٌة الفنون من اتجاهاتكونه 

تحلٌهل لتارٌخٌة ونشؤته والتطرق لفنانٌن الذٌن أنتجوا أعمال فنٌة تجهٌزٌة ومهن ثهم لجذوره ا

فقهط  أعمالهم ، وتختلؾ هذه الدراسة مع الدراسة الحالٌة فً كونها تهتم بالفنهانٌن السهعودٌٌن

فههً حههٌن اهتمههت الدراسههة السههابقة دٌههدة علههى الفنههان السههعودي ، كههون هههذا الفههن ظههاهرة ج

بالقضههٌة الفلسههطٌنٌة والفنههان الفلسههطٌنً فقههط ، وتختلههؾ كههذلك فههً كههون الدراسههة الحالٌههة 

تتطرق إلمكانٌة اإلفادة من هذا التوجه المعاصر فً الفنون التشكٌلٌة فً المجهال التربهوي ، 

ة ، فههً حههٌن أن دراسههة الشههلبً كانههت دراسههة فههً إٌجههاد تطبٌقههات فههً مجههال التربٌههة الفنٌهه

 أكادٌمٌة  .

 الدراسة الثانٌة :

م( بعنهوان )المفهاهٌم الفنٌهة والفلسهفٌة لفهن 8ٕٓٓدراسة عثمان ، عادل محمد ثروت محمهد )

. رسههالة  الواقعٌههة الجدٌههدة وفههن التجهٌههز فههً الفههراغ كمههدخل إلثههراء التعبٌههر فههً التصههوٌر (

 لتربٌة الفنٌة . جامعة حلوان .دكتوراه ؼٌر منشورة . كلٌة ا

 وقد هدفت هذه الدراسة إلى التالً :

ثراء التعبٌر فً مجال التصوٌر من خالل فكرة الدمج بٌن فن الواقعٌة الجدٌهدة وفهن إ -

 التجهٌز فً الفراغ .

إٌجاد ضوابط تشكٌلٌة ٌستند إلٌها الطالب فً كلٌة التربٌة الفنٌة عند إنتهاج عمهل فنهً  -

 لدمج بٌن اتجاهٌن فً مجال التصوٌر .ٌقوم على فكرة ا

 وقد وضح الباحث سبل تحقٌق تلك اهأهداؾ بمجموعة من الفروض وهً كما ٌلً :

الجمع بٌن المفهاهٌم الفنٌهة والفلسهفٌة لفهن الواقعٌهة الجدٌهدة وفهن التجهٌهز فهً  الفهراغ  -

 ٌحقق قًٌما فنٌة جدٌدة تثري مجال التصوٌر .
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فههات التقنٌههة واهأسههالٌب اهأدائٌههة لكههٍل مههن فههن ٌمكههن عههن طرٌههق الجمههع بههٌن االختال -

الواقعٌههة الجدٌههدة وفههن التجهٌههزات الفراؼٌههة البتكههار عمههٍل فنههً فههً مجههال التصههوٌر  

 ٌعبر عن مضامٌن اجتماعٌة .

إلهى سهبعة فصهول تنهاول فهً الفصهل اهأول  مشهكلة البحهث وخطتهه البحث حث اوقد قسم الب

إلهى مفههوم وتعرٌهؾ فهن الواقعٌهة الجدٌههدة ،  الدراسهٌة ، وفهً الفصهل الثهانً تطهرق الباحهث

فٌه موقؾ الواقعٌة الجدٌدة من بعض النظرٌهات الفلسهفٌة ، وفهً الفصهل الثالهث  كوذكر كذل

تحدث فٌه عن المفاهٌم والفكر الفلسفً لفهن الواقعٌهة الجدٌهدة والطهرق التقنٌهة المرتبطهة بفهن 

مرحلة االنتقال والتمهٌدٌهة بهٌن فهن الواقعٌة الجدٌدة ، وفً الفصل الرابع تحدث الباحث عن 

الواقعٌة الجدٌدة وفن التجهٌز فً الفهراغ ، وفٌهه تطهرق إلهى مفههوم مها بعهد الحداثهة واآلراء 

النقدٌة حولها وأهم االتجاهات الفنٌة التهً ظههرت فهً تلهك المرحلهة ، ثهم تنهاول الباحهث فهً 

اهأسهس الفنٌهة ، حٌهث عهرؾ الفصل الخامس فن التجهٌز فً الفراغ بٌن المفهاهٌم الفلسهفٌة و

الباحث فهً ههذا الفصهل مفههوم فهن التجهٌهز ، وتطهرق للمرحلهة التارٌخٌهة لفهن التجهٌهز فهً 

الفراغ ، ثم أورد الباحث أهم اهأسس التً ٌقوم علٌها فن التجهٌز فً الفراغ ، ثهم تنهاول فهً 

لفصل السادس هذا الفصل مجموعة من اهأعمال بالتحلٌل لفنانٌن التجهٌز فً الفراغ ، وفً ا

قام الباحهث بعهرض تفصهٌلً لمها قهام بهه مهن تجربهة فهً مجهال بحثهه ، وخهتم بحثهه بالفصهل 

 السابع حٌث أورد فٌه نتائج وتوصٌات البحث .

ومن خالل ما سبق ٌمكن القول أن الدراسة السابقة تتفق مع الدراسة الحالٌة فً تطرقها لفن 

ى مفاهٌمهه ونشهؤته ، واهأسهس التهً ٌقهوم التجهٌز فً الفراغ ورصهده تارٌخٌهاً والتعهرؾ عله

هها ، كمهها تتفههق هههذه  ًٌ علٌههها هههذا الفههن ، وبعههض الفنههانٌن الههذٌن اشههتهروا فههً هههذا المجههال عالم

الدراسة مع الدراسة الحالٌة فهً إبهراز أهمٌهة ههذا الفهن كؤحهد الفنهون المعاصهرة ، فهً حهٌن 

هذا الفن فهً المملكهة العربٌهة تختلؾ الدراسة الحالٌة عن الدراسة السابقة فً كونها تتطرق ل

المعاصرة التً بدأ الفنان السعودي ٌسهلكها فهً العشهرٌن  تالسعودٌة ، و كونه أحد االتجاها

سههنة الماضههٌة ، وتجههد اهتماًمهها متزاٌههًدا مههن المجتمههع السههعودي والعههالمً علههى حههد سههواء ، 
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تدرٌس مادة التربٌهة وكذلك تسعى الدراسة الحالٌة إلى اإلفادة من فن التجهٌز فً الفراغ فً 

 الفنٌة فً الجامعات السعودٌة و فً مراحل التعلٌم العام .

 :الثالثة الدراسة 

دور المفههاهٌم التشههكٌلٌة المعاصههرة فههً تطههور هههـ( . ٖٗٔالحههازمً ، أمههانً عٌههد أحمههد . ) 

. رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة . كلٌة التربٌة ، قسم التربٌة الفنٌة . جامعهة  التشكٌل الخزفً

 أم القرا .

 هدفت هذه الدراسة إلى ما ٌلً :

صههرة التههً أثههرت علههى العمههل الخزفههً والتههً تعههرؾ علههى المفههاهٌم التشههكٌلٌة المعاال -ٔ

 ٌمكن أن تساعد الفنان والمتذوق على فهم مضمون العمل الخزفً .

ٌاؼات صهل إلهى حلهول وتقنٌهات وصهرة للتوصهاالستفاده من المفهاهٌم التشهكٌلٌة المعا -ٕ

 التشكٌل الخزفً .جدٌدة تثري 

ر والعوامهل المهإثرة فهً التشهكٌل الخزفهً صهتحدٌد بعض المفاهٌم واهأسهالٌب والعنا -ٖ

 ل إلى مفاهٌم وقٌم جمالٌة جدٌدة .صر ، والتً ٌمكن من خاللها التوصالمعا

فً القههائم علههى جمههع المعلومههات والبٌانههات مههن صههواسههتخدمت الباحثههة مههنهج البحههث الو

القة لبناء اإلطار النظري للبحث ، والمنهج التحلٌلً لدراسة ادر ذات العصالمراجع والم

رة لفنانٌن عالمٌٌن وعهرب ومحلٌهٌن صمحتوا نماذج مختارة من اهأعمال الخزفٌة المعا

 ت الدراسة إلى النتائج التالٌة :ص، وقد خل

رة ودورهها فهً تطهور التشهكٌل الخزفهً صهإن االستفادة مهن المفهاهٌم التشهكٌلٌة المعا -ٔ

ن االتجاهات الفنٌة الحدٌثة ، ال ٌمكن أن ٌتم من خالل الرإٌهة العهابرة وإنمها الناتج ع

ٌتم من خالل الدراسة العلمٌة والتحلٌلٌهة واكتشهاؾ الفكهر الفلسهفً لههذه االتجاههات ، 



  

- 90 - 
 

وذلههك لثرائههها التشههكٌلً مههن حٌههث المعرفههة اهأسههلوبٌة والتقنٌههة والبنائٌههة ، والتنههوع 

 كٌلٌة والتعبٌرٌة .الهائل فً اهأفكار والقٌم التش

ر صههة فههً العصههتطههور المفههاهٌم التشههكٌلٌة ودورههها فههً إثههراء التشههكٌل الخزفههً وخا -ٕ

الحدٌث حٌث التقدم الهائل فً الوسائط التكنولوجٌة والتقنٌات المستحدثة التً أتاحهت 

ور تشهكٌلٌة صهة التعبٌر عن مفاهٌمه وأفكاره ومضامٌنها وترجمتهها فهً صللفنان فر

 حضارات اإلنسانٌة العالمٌة .خاللها تفاعل الجمالٌة ٌمكن من 

ناعٌة والفنٌههة ثههورة مههن خههالل الفكههر صههر الحههدٌث بمنجزاتههه العلمٌههة والصههأوجههد الع -ٖ

ٌؽة صهالقائم وسرعة التحول التً أدخلت سمات ؼٌر متوقعه فهً بنٌهة العمهل الفنهً و

حٌهث  الطرح ، والتؽٌر المسهتمر فهً مفهاهٌم البنهاء والتشهكٌل ، ومها ترتهب علٌهه مهن

 ا مجال الخزؾ .صً وصفً العدٌد من المجاالت ، وخ اإلنتاج

 ت هذه الدراسة بما ٌلً :صوقد أو

زٌادة االهتمام والتعرؾ على االتجاهات الفنٌة الحدٌثة التً كان لها اهأثر اهأكبر فهً  -ٔ

رة ودورها فً تطور التشكٌل الخزفً لمها صٌاؼة وتكوٌن المفاهٌم التشكٌلٌة المعاص

ٌلة صهر فهً زٌهادة اإلدراك والتهذوق لتلهك االتجاههات وبالتهالً زٌهادة الحلها مهن تهؤثٌ

 الفنٌة عند المتلقً والفنان .

أهمٌههة تنمٌههة الرإٌههة الفنٌههة التحلٌلٌههة ودقههة المالحظههة فههً إدراك المفههاهٌم التشههكٌلٌة  -ٕ

رة  الناتجة عن االتجاههات الفنٌهة الحدٌثهة ومها بهها مهن قهٌم جمالٌهة وتعبٌرٌهة صالمعا

،واالسههتفادة منههها فههً اسههتحداث تشههكٌالت جمالٌههة جدٌههده بمهها ٌخههدم المههنهج مختلفههة 

 ر وبما ٌتوافق مع الفكر التشكٌلً للفنان .صالتقدمً المعا

مواكبة حركة التقدم العلمً والتكنولوجً وإمكانٌة االسهتفادة منهها فهً الفهن التشهكٌلً  -ٖ

دٌههد الفكههر رة تسههاعد علهى تجصههة مجههال الخهزؾ ، وإنتههاج أعمههال خزفٌهة معاصهوخا

ا والع ًٌ ول إلى أفكار أخرا جدٌهدة ؼٌهرت صر للوصوالمعالجات التً تتآلؾ تكنولوج
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بنٌة الشكل التقلٌدٌة ومهن ثهم إعهادة التركٌهب بمها ٌتوافهق ومعطٌهات التؽٌٌهرات الفنٌهة 

 ر الحدٌث .صوالتشكٌلٌة التً ظهرت فً الع

فههً التطههرق إلههى القههٌم  ٌتضههح أن الدراسههة السههابقة تتفههق مههع الدراسههة الحالٌههةوممهها سههبق 

رٌة ، وتختلههؾ  هههذه الدراسههة فههً كونههها صههرة والمههإثرة فههً الفنههون البصههوالمفههاهٌم المعا

تتطههرق إلههى المفههاهٌم والقههٌم المعاصههرة والمههإثرة فههً فنههون الخههزؾ بشههكل خههاص وعلههى 

المستوا العالمً والهدور الهذي لعبتهه ههذه المفهاهٌم فهً تطهور وإثهراء التشهكٌل الخزفهً فهً 

طرق الدراسة الحالٌة إلى اتجاه جدٌد فً مجال الفنون البصهرٌة ههو فهن التجهٌهز فهً حٌن تت

الفهراغ وتخهتص بالفنهان السهعودي خاصهة وههذا االتجهاه كؤحهد اتجاههات الفهن المعاصهر فههً 

و فن التجهٌز فً الفراغ ٌدخل فً العدٌد من الفنون البصهرٌة و  المملكة العربٌة السعودٌة ،

 من ضمنها الخزؾ .

 :راسة الرابعةالد

(.  ثقافههة الصههورة التشههكٌلٌة المعاصههرة :) أبعههاد هههـ9ٕٗٔالزهرانههً ، عههوض حمههدان . ) 

رسالة ماجسهتٌر ؼٌهر منشهوره . كلٌهة التربٌهة . قسهم التربٌهة الفنٌهة .  . فلسفٌة وقٌم مدركة (

 جامعة أم القرا .

 وقد هدفت هذه الدراسة إلى ما ٌلً :

 فٌة .ورة بالنظرة الفلسصعرض عالقة ال -ٔ

 ر .صورة العمل الفنً المعاصتحلٌل  -ٕ

 رة ، على الوعً الثقافً والمتؽٌرات االجتماعٌة.صورة المعاصالتعرؾ على أثر ال -ٖ

 تحلٌل العالقة التً تربط النظرٌات الجمالٌة ، وقٌم النقد الفنً الحدٌث . -ٗ

نهوعً ،  فً التحلٌلً الكٌفً الهذي ٌعهالج المعلومهات بشهكلصوقد استخدم الباحث المنهج الو

كما اعتمد الباحث على البحث المكتبً كؤداة لالستفادة من أدبٌات فلسفة الفن وتارٌخه ، كما 
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استخدم الباحث أسلوب المالحظة لتحلٌل عٌنة من اهأعمال الفنٌة ، وقهد توصهل الباحهث إلهى 

 النتائج التالٌة :

 ورة الفكري والفلسفً .صكشؾ البحث أن هناك اضطراًبا فً مضمون ال -ٔ

ورة مهن نهاٌهات القهرن التاسهع صههمت الفلسهفات الحدٌثهة بتشهكٌل المسهار الفنهً للأس -ٕ

 عشر .

ة تكشهؾ الكثٌهر صهأكد الباحث أن القراءة النقدٌة والمراجعات فً مجال الفلسهفة الخا -ٖ

 من اهأخطاء التً أولت أحداثها هذه النتائج .

اٌا التربوٌهة ورة سلطة موجهة ٌمكن لها التاثٌر بشهكل سهلبً فهً كثٌهر مهن القضهصلل -ٗ

 واالخالقٌة .

 ٌات التالٌة :صل الباحث إلى التوصوقد تو

ور ذات صههة تلههك التجههارب والصههرٌة بالحقههائق الفلسههفٌة وخاصههربههط المعلومههة الب -ٔ

 المباحث والمضامٌن الفكرٌة الهامة .

لدا طهالب الجامعهات  صتنمٌة المنحى المعرفً فً الفنون عامة والفلسفة بشكل خا -ٕ

ة وأن عملٌههات اإلدراك قههد تقههؾ عههاجزة عههن تفسههٌر قههٌم صههة خاوالثانوٌههات العامهه

ري صالب صورة دون البحث فً حقٌقة الفكرة أو المضامٌن الدالة على هوٌة النصال

. 

تعمٌهق اهأبحهاث التههً تههتم بالجوانههب الفكرٌهة ذات اهأٌهدلوجٌا الموجهههة والتهً تههدخل  -ٖ

 ضمن البنى الثقافٌة للمجتمع .

فلسفة مهمهة ٌمكهن أن تهدخل فهً اسة الحالٌة فً التطرق إلى وتتفق هذه الدراسة مع الدر

المفههاهٌم المعاصههرة لفههن التجهٌههز وهأمكانٌههة اهأفههادة منههها لكههون فلسههفة وثقافههة الصههورة 

عنصراً رئٌس فً الفنون المعاصرة وفنون ما بعد الحداثة أجمع ولتقاطعاتها مهع معضهم 

، فههً حههٌن أن  عضههها الههبعض الفنههون البصههرٌة فههً الوقههت الحاضههر كمهها انههها مكملههة لب



  

- 93 - 
 

بظهههور فههن التجهٌههز فههً الفههراغ وتارٌخههه وفنانٌههه ورصههدت الدراسههة الحالٌههة أهتمههت 

ورصدت تطور الفنون البصرٌة وصوالً الهى فهن كما  ، االتجاهات التً مهدت لضهوره

التجهٌههز فههً الفههراغ كؤحههد الفنههون المعاصههرة التههً تتقههاطع مههع كثٌههر مههن اإلتجاهههات 

أن الدراسههة الحالٌههة مقتصههرة علههى ممارسههة الفنههان السههعودي لفههن ، كمهها  والمعاصههرة

 . فً حٌن شملت دراسة الزهرانً ثقافة الصورة بشكل عام التجهٌز فً الفراغ 

 :الخامسة الدراسة 

التصهههوٌر الحهههدٌث فهههً المملكهههة العربٌهههة م( . ٕٔٓٓالحربهههً ، سههههٌل سهههالم الصهههبحً . )

. رسهالة ماجسهتٌر منشهوره . كلٌهة التربٌهة . قسهم السعودٌة اتجاهاته والعوامل المهإثرة فٌهه  

 التربٌة الفنٌة . جامعة أم القرا .

 هدفت الدراسة إلى ما ٌلً :

دراسة العوامل المإثرة على إنتاج الفن التشهكٌلً مهن وجههة نقدٌهة تارٌخٌهة للوقهوؾ  -ٔ

 على مدا أثرها على مسٌرة الفن التشكٌلً فً المملكة العربٌة السعودٌة .

 صائصهههوٌرٌة ، مههن أجههل التعهههرؾ علههى خصهههالتل اهأعمهههال الفنٌههة ؾ وتحلٌههصههو -ٕ

 اهأعمال الفنٌة الهامة ومدا ارتباطها بالمجتمع الذي انبثقت منه .

 وٌرٌة .صوٌر مما ٌمهد إلٌجاد مراحل فنٌة تصالكشؾ عن الظواهر الفنٌة فً الت -ٖ

، حٌهث  فً منهًجا له فهً دراسهته واهأسهلوب المسهحًصوقد اتخذ الباحث من المنهج الو

وٌرٌة الممثلهة لعٌنهة الدراسهة كؤمثلهة ٌهرد ذكرهها صهتم اختٌهار مجموعهة مهن اهأعمهال الت

 تحقًٌقا هأهداؾ الدراسة ، واختبار لفرضٌاتها .

 ومن نتائج هذه الدراسة ما ٌلً :

للبٌئة المحٌطة فً تكوٌن الفهن التشهكٌلً فهً المملكهة  اومباشرً  اواضحً  اثرً أأن هنالك  -ٔ

 هده فً الشكل والمضمون .مر الذي نشا، اهأ
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أثههر الفكههر الؽربههً بمذاهبههه الحدٌثههة علههى الفنههان السههعودي ، وذلههك بفضههل وسههائل  -ٕ

 البعثهات الخارجٌهة ، و و ، (نتهر نهت اإل و، طباق الفضهائٌة ) اهأ المتطورة اإلعالم 

 ة  .صالخا الرحالت الفنٌة

ٌهرت فٌهها اللوحهة وٌر فهً السهعودٌة تؽصهٌرة للتصهتبٌن أنه خهالل الفتهرة الزمنٌهة الق -ٖ

 شكاًل وموضوًعا ومضموًنا .

 ت هذه الدراسة بما ٌلً :صوقد أو

ٌاؼًة حدٌثههًة ، لتتناسههب مههع التؽٌههرات التههً صههٌاؼة منههاهج التربٌههة الفنٌههة صههإعههادة  -ٔ

وٌر ، وأن تتههولى الرئاسههة العامههة لرعاٌههة صههحههدثت فههً مجههال الفنههون التشههكٌلٌة والت

ر ، ال سههٌما أنههها تملههك العدٌههد مههن صههعاالشههباب ، إنشههاء متحههؾ للفههن السههعودي الم

 وٌرٌة المقتناه منذ إنشائها وحتى اآلن .صاللوحات الت

وتشترك الدراسة السابقة مع دراسة الباحث من حٌث كونها اهتمت بتوثٌق وتهارٌخ الفهن 

التشههكٌلً ، واتجاهههات الفنههانٌن السههعودٌٌن فههً المملكههة العربٌههة السههعودٌة فههً مجههال 

رٌن واهأسهالٌب التهً اتبعوهها ، صهوكذلك فً تطرقها للفنهانٌن المعا وٌر التشكٌلً ،صالت

وتختلؾ مع دراسة الباحث فً كون دراسة الباحث الحالٌة تتطرق التجاه ونوع معاصر 

وهو فن التجهٌز فً الفراغ وإمكانٌة اإلفادة منه فهً تهدرٌس التربٌهة الفنٌهة، كمها أن ههذه 

دي فقط، فً حٌن أن الدراسة السابقة اهتمهت بدراسة الفنان والفن السعو صالدراسة تخت

 بدراسة الفنان السعودي وؼٌر السعودي المقٌم فً السعودٌة .
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 الفصل الثالث

  إجراءات الدراسة 
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 مقدمة 

ٌتضمن هذا الفصل اإلجراءات التً سوؾ ٌتخذها الباحث مهن أجهل تحقٌهق أههداؾ الدراسهة 

م الباحههث فههً هههذا الفصههل بعههرض اإلجههراءات كمهها وردت فههً الفصههل اهأول ، حٌههث سههٌقو

 Installation فهن التجهٌهز فهً الفهراغ " التطبٌقٌة للتعهرؾ علهى مهدا إمكانٌهة اإلفهادة مهن

Art حٌث قام الباحث بعهد االلتقهاء بمجموعهة مهن الفنهانٌن السهعودٌون الهذٌن ٌمارسهون فهن "

بتقههدٌم مقههرراً دراسههٌاً التجهٌههز ، وبعههد  التعههرؾ علههٌهم وتوثٌههق أعمههالهم جمههع قههام الباحههث 

مقترًح لطالب وطالبات أقسام التربٌة الفنٌة بكلٌات التربٌة الفنٌهة بالمملكهة ، تهم تحكٌمهه مهن 

قبل مجموعة من أعضاء هٌئة التدرٌس بمجموعة من الجامعهات والكلٌهات المتخصصهة فهً 

فً مراحهل طة دراسٌة لطالب المرحلة المتوسمقترحاً لوحدة  مجال التربٌة الفنٌة ، كما قدم 

وللتعههرؾ علههى مههدا مالئمههة ذلههك المقههرر وتلههك التعلههٌم العههام أو طههالب المرحلههة الثانوٌههة ، 

أعضهاء قام الباحث بتقدٌم المقهرر المقتهرح مهع اسهتبٌان تحكٌمهً لعهدد مهن اهأسهاتذة  الوحدة،

المتخصصة فً التربٌة الفنٌهة ، كمها تهم  والكلٌات الجامعات مجموعة من  فًهٌئة التدرٌس 

قدٌم الوحدة الدراسٌة لطالب المرحلهة المتوسهطة لعهدد مهن المعلمهٌن والمشهرفٌن التربهوٌٌن ت

    -ٌق المنهج المتبع فً الدراسة وهو كما ٌلً :فً مدٌنة جده لتحكٌمها ومن ثم تطب

  منهج الدراسة:

بالنظر إلى مشكلة الدراسة وأهدافها وطبٌعة تساإالتها التً تحددت فً التعرؾ 

افر اهأهداؾ والقٌم التربوٌة، والقٌم الفنٌة المعاصرة، ودرجة تطوٌر نتائج على درجة تو

التعلم، وذلك من خالل فن التجهٌز فً الفراغ، لذا فقد استخدم الباحث المنهج الوصفً 

ٌُعد اهأنسب للدراسة الحالٌة التفاقه مع أداتها، ولكونه ٌحقق الؽرض منها  التحلٌلً حٌث 

 وٌجٌب على تساإالتها. 
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 :مجتمع وعٌنة الدراسة

ٌشتمل مجتمع الدراسة الحالٌة على جمٌع المعلمٌن والمشرفٌن التربوٌٌن وأساتذة 

فً تحدٌد عٌنة الدراسة تم استخدام العٌنة الطبقٌة المنتظمة والتً فٌها "ٌقسم الجامعة، و

المجتمع إلى طبقات معٌنة بموجب مواصفات معروفة تإخذ وحدات من كل طبقة للحصول 

عٌنة مإلفة من مجموع هذه اهأجزاء، وهذه العٌنة تمثل المجتمع بجمٌع طوائفه  على

 كالتالً:( استبٌان ٓ٘وطبقاته وقام الباحث بتوزٌع عدد )

 ( استبٌانات للمشرفٌن التربوٌٌن.ٙ)

 ( استبٌان للمعلمٌن فً المدارس المختلفة.ٕٕ)

 ( استبٌان هأساتذة الجامعةٕٕ)

 وصف عٌنة الدراسة:

دام التكرارات )ك( والنسب المئوٌة)%( لوصؾ عٌنة الدراسة وذلك على تم استخ

 النحو التالً:

 ( ملحق الجداول .ٕ: وصؾ عٌنة الدراسة حسب المإهل جدول ) أوالً 

أن النسبة اهأكبر كانت لمإهل بكالورٌوس بنسبة  (ٕرقم )ٌتضح من الجدول حٌث 

% وكانت ٓ.8ماجستٌر بنسبة % ٌلٌها مإهل ٓ.ٕٗ% ٌلٌها مإهل دكتوراة بنسبة ٓ.ٗٗ

 %.ٓ.ٙأقل نسبة لمإهل كلٌة معلمٌن )دبلوم( بنسبة 

 التخصصتوزٌع عٌنة الدراسة حسب  (ٖ) كما ٌمكن لنا أن نالحظ فً الجدول رقم

% 78ٌتضح من الجدول السابق أن النسبة اهأكبر كانت لتخصص تربٌة فنٌة بنسبة حٌث 

.% ٌلٌها تخصص تصمٌم بنسبة 8ً بنسبة ٌلٌها تخصص اهأشؽال الفنٌة والتراث الشعب
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% وأقل نسبة كانت لكل من تخصص مناهج وطرق ٗ% ٌلٌها تخصص تصوٌر بنسبة ٙ

 %.ٕتدرٌس، وفنون إسالمٌة بنسبة متساوٌة 

أن النسبة اهأكبر كانت لفئة المعلمٌن فً مدارس ( ٗرقم ) الجدول وٌتضح لنا من

% ٌلٌها جامعة الملك سعود ٌٕٕم بنسبة % ٌلٌها مكتب التربٌة والتعلٖٗمختلفة بنسبة 

% ٌلٌها جامعة 8% ٌلٌها جامعة حلون بنسبة ٕٔ% ٌلٌها جامعة أم القرا بنسبة ٙٔبنسبة 

% وأقل نسبة كانت لكل من جامعة الٌرموك، وجامعة الملك خالد بنسبة ٗطٌبة بنسبة 

 %.ٕمتساوٌة 

 تصمٌم أداة الدراسة:

اسٌة لجمع البٌانات، وأساساً لمعرفة آراء عٌنة تم االعتماد على االستبٌان كؤداة أس

الدراسة، حٌث ٌعتبر االستبٌان من اهأدوات الهامة واهأساسٌة لجمع البٌانات فً الدراسة 

 وفٌما ٌلً توضٌحاً لخطوات تصمٌم أداة الدراسة.. المٌدانٌة

ً بناًء على مشكلة الدراسة وأهدافها وتساإالتها قام الباحث بصٌاؼة االستبٌان ف .ٔ

اهأولٌة وتم عرضه على سعادة المشرؾ على الدراسة وذلك إلبداء رأٌه صورته 

ومالحظاته، فكان من توجٌهات سعادته عرضها على مجموعة المحكمٌن من ذوي 

 .االختصاص والخبرة وذلك لتحكٌمها

تم عرض االستبٌان على المحكمٌن وُطلب منهم إبداء آرائهم ومالحظاتهم حول فقرات  .ٕ

ذلك من حٌث مدا ارتباط كل فقرة من فقراته بالبعد الذي تنتمً إلٌه ومدا االستبٌان و

وضوح كل فقرة وسالمة صٌاؼتها اللؽوٌة، ومالءمتها لتحقٌق الهدؾ الذي وضعت من 

أجله، واقتراح طرق تحسٌنها وذلك بالحذؾ أو اإلضافة أو إعادة الصٌاؼة أو ؼٌر ذلك 

المحكمة تم تعدٌل بعض فقرات االستبٌان فً مما ٌرونه مناسباً، وبعد استعادة النسخ 

 ضوء آراء المحكمٌن ومالحظاتهم. 

 شمل االستبٌان فً صورته النهائٌة قسمٌن أساسٌن هما: .ٖ
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المإهل ، القسم اهأول : عبارة عن البٌانات الخاصة عن عٌنة الدراسة من حٌث 

 التخصص، جهة العمل.

 النحو التالً:محاور على  ثالثةالقسم الثانً: واشتمل على عدد 

. وتضمن توافر اهأهداؾ والقٌم التربوٌة من خالل فن التجهٌز فً الفراغالمحور اهأول : 

 ( عبارة.٘ٔعدد )

. وتضمن عدد تحقٌق القٌم الفنٌة المعاصرة من خالل فن التجهٌز فً الفراغالمحور الثانً: 

 .( عبارات٘)

( ٙ. وتضمن عدد )ٌز فً الفراغتطوٌر نتائج التعلم من خالل فن التجهالمحور الثالث: 

 .اتعبار

وكانت العبارات فً القسم الثانً ذات إجابات مؽلقة وفقاً لمقٌاس لٌكرت الخماسً 

، لدرجة عالٌة( ٗ، و)لدرجة توافر عالٌة جداً ( ٘) القٌمةبحٌث تعطى  التوافرلتحدٌد درجة 

ٌار التالً للحكم . وعلى ذلك استخدم المعمنعدمة( ٔ، و )منخفضة( ٕ( متوسطة، و )ٖو )

 .التوافر لكل محور على درجة 

 .التوافر منعدمة( تكون درجة 8.ٔ – ٔإذا كانت قٌمة المتوسط الحسابً من )

 .التوافر منخفضة( تكون درجة ٙ.ٕ-8.ٔإذا كانت قٌمة المتوسط الحسابً من )

 .التوافر متوسطة( تكون درجة ٗ.ٖ-ٙ.ٕإذا كانت قٌمة المتوسط الحسابً من )

 .التوافر عالٌة( تكون درجة ٕ.ٗ-ٗ.ٖكانت قٌمة المتوسط الحسابً من )إذا 

 جداً. التوافر عالٌة( تكون درجة ٘-ٕ.ٗإذا كانت قٌمة المتوسط الحسابً من )

 صدق أداة الدراسة:

تم االعتماد على االستبٌان كؤداة أساسٌة لجمع البٌانات، وأساساً لمعرفة آراء عٌنة 

بٌان من اهأدوات الهامة واهأساسٌة لجمع البٌانات فً الدراسة الدراسة، حٌث ٌعتبر االست

 وفٌما ٌلً توضٌحاً لخطوات تصمٌم أداة الدراسة.. المٌدانٌة
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ٌقصد بالصدق: هو "أن ٌقٌس االختبار أو اهأداة ما وضعت لقٌاسه، وللصدق أنواع 

وهما: صدق  متعددة ٌستخدم الباحثون عادة أسلوبٌن للتحقق من صدق أدواتهم واختباراتهم

 (.8ٙٔم، صٕٕٓٓ)صابر، وخفاجة،  المحتوا )الصدق الظاهري(، والصدق البنائً"

 صدق المحتوى )الصدق الظاهري(:

وٌشٌر إلى المدا الذي تبلؽه البنود الموجودة فً االختبار أو أداة القٌاس فً تمثٌل 

االستبٌان  المحتوا الذي اختٌر فً اهأصل لكً ٌتضمنه االختبار، وٌعرض الباحث محاور

الرئٌسٌة أو بنوده على الخبراء والمحكمٌن لالستفادة من آرائهم ولزٌادة االطمئنان من 

ترتٌب اهأسئلة وفقاً هأهمٌتها فً المساهمة فً العامل أو المحور المراد قٌاسه بعد أخذ رأي 

الخبراء ٌقوم الباحث بتصحٌح بعض المحاور أو بعض العبارات، ووضعها فً الصورة 

 (.9ٙٔم، صٌٕٕٓٓة السلٌمة" )صابر، العلم

 الصدق البنائً:

بعد التصمٌم النهائً هأداة الدراسة وبعد التؤكد من الصدق الظاهري لها تم استخدام 

من مجتمع  أفراد( ٓٔالصدق البنائً باختٌار مجموعة كعٌنة استطالعٌة مكونة من )

ة الكلٌة لجمٌع عبارات الدراسة، وتم احتساب معامالت االرتباط بٌن كل عبارة والدرج

 .ملحق الجداول (ٗ)المحور( الذي ٌتضمنه كما هو موضح فً الجدول رقم )

قٌم معامالت االرتباط بٌن درجة العبارة والدرجة الكلٌة للمحور الذي كما ٌمكن أن نالحظ 

 ملحق الجداول . (٘)رقم جدول من خالل ال  تنتمً إلٌه العبارة

( قٌم معامالت االرتباط بٌن درجة العبارة والدرجة الكلٌة ٘)رقم  ٌوضح الجدولكما       

( 8ٕٓ.ٓللمحور الذي تنتمً إلٌه وهً قٌم عالٌة حٌث ترواحت قٌم المحور اهأول ما بٌن )

(. أما عبارات المحور الثانً فتراوحت ما 8( للعبارة رقم )9ٔٙ.ٓ( و )ٕٔللعبارة رقم )

(. أٌضاً تراوحت عبارات ٗبارة رقم )( للع88٘.ٓ( و )ٖ( للعبارة رقم )8ٔٓ.ٓبٌن )

وجمٌعها (. ٘( للعبارة رقم )9ٖٓ.ٓ( و )ٗ( للعبارة رقم )8ٕ7.ٓالمحور الثالث ما بٌن )
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مما ٌعنً وجود درجة عالٌة من االتساق الداخلً بما  7ٕٓ.ٓقٌم موجبة، وتزٌد قٌمتها عن 

 ٌعكس درجة عالٌة من الصدق لعبارات االستبٌان.

 :ثبات أداة الدراسة

التعرٌؾ الشائع للثبات أنه "ٌشٌر إلى إمكانٌة االعتماد م( أن ٌٕٓٓٓرا صابر )

على أداة القٌاس أو على استخدام االختبار، وهذا ٌعنً أن ثبات االختبار هو أنه ٌعطً نفس 

النتائج باستمرار إذا ما استخدم االختبار أكثر من مرة وتحت ظروؾ مماثلة، وٌعبر عن 

لة بمعامل االرتباط بٌن مرتً تطبٌق االختبار، وهذا المعامل رقم الثبات فً هذه الحا

ٌتراوح بٌن الصفر والواحد الصحٌح، وكلما اقترب معامل االرتباط من الواحد الصحٌح دل 

ذلك على وجود عالقة ارتباط إٌجابٌة، والعكس إذا اقترب من الصفر دل ذلك على وجود 

 (.٘ٙٔ،ص) عالقة ارتباط سلبٌة ضعٌفة"

 تحقق من ثبات أداة الدراسة تم استخدام الطرق التالٌة:ولل

 حساب الثبات بطرٌقة ألفا كرونبا : – ٔ

 معامالت الثبات الناتجة باستخدام هذه المعادلة. (ٙوٌوضح الجدول )

( إن قٌم معامالت الثبات جمٌعها موجبة مع تقارب ٌٙتضح من الجدول )حٌث 

المحور ( ٌلٌها 8٘7.ٓ) اهأولللمحور لى قٌمها من محور آلخر، حٌث بلػ حدها اهأع

وجمٌعها معامالت ثبات ( 8ٕٖ.ٓوبلػ  ) الثانًٌلٌها المحور ( ، 8ٖٗ.ٓوبلػ ) الثالث

مرتفعة مما ٌطمئن الباحث إلى توافر درجة ثبات عالٌة لالستبٌان باإلضافة إلى صدق 

 (8ٖ8.ٓذي بلػ )عبارته. وٌدعم ذلك قٌمة معامل الثبات العام لجمٌع محاور الدراسة وال

 حساب الثبات بطرٌقة االتساق الداخلً: – ٕ

عن طرٌق حساب معامل االرتباط بٌن درجة كل محور والدرجة الكلٌة، وكذلك بٌن 

وٌوضح الجدول التالً معامالت الثبات الناتجة باستخدام  درجات المحاور وبعضها البعض

 هذه المعادلة.
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جمٌع القٌم ذات داللة إحصائٌة عند ( أن 7ٌتضح من النتائج فً الجدول )حٌث 

( مما ٌشٌر إلى تمتع المقٌاس )االستبٌان( بدرجة عالٌة من الثبات ٔٓٓ.ٓمستوا معنوٌة )

 وإمكانٌة الوثوق فً النتائج.

 األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة:

 تم إجراء التحلٌل اإلحصائً إلجابات عٌنة الدراسة باستخدام اهأسالٌب اإلحصائٌة التالٌة:

إجراء اختبار الصدق والثبات لعبارات االستبٌان وذلك باستخدام معامل االرتباط لـ  .ٔ

، ومعامل "ألفا  Product-moment correlation; Person)"بٌرسون" 

 (Cronbach Alpha) كرونبا " 

التكرارات والنسب المئوٌة لوصؾ أفراد عٌنة الدراسة وتحدٌد نسب إجاباتهم على  .ٕ

 عبارات االستبٌان. 

 المتوسط الحسابً لترتٌب إجابات أفراد الدراسة حسب درجة الموافقة.  .ٖ

االنحراؾ المعٌاري حٌث ٌدل على كفاءة الوسط الحسابً فً تمثٌل مركز البٌانات  .ٗ

بحٌث ٌكون الوسط الحسابً أكثر جودة كلما قلت قٌمة االنحراؾ المعٌاري. )فهمً، 

 م(.ٕ٘ٓٓ

التباٌن وٌستخدم لتحدٌد ما إذا كان هناك وهو اختبار معلمً لتحلٌل  ANOVAاختبار  .٘

فروق معنوٌة الستجابات عٌنة البحث وهل تعد ذات داللة إحصائٌة أي أنها فروق 

هـ، ص ٕٔٗٔحقٌقٌة أو أنها فوارق تعود إلى أخطاء الصدفة. )القحطانً وآخرون، 

ٕ٘8) 
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 الفصل الرابع

اصللرٌن فللً مجللال فللن تحلٌللل نمللاذج مختللارة مللن أعمللال فنللانٌن سللعودٌٌن مع

 التجهٌز فً الفراغ )دراسة تحلٌلٌة( 
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تحلٌللل نمللاذج مختللارة مللن أعمللال فنللانٌن سللعودٌٌن معاصللرٌن فللً مجللال فللن 

 التجهٌز فً الفراغ )دراسة تحلٌلٌة( 

تطرقنا سابقاَ لفن التجهٌز فً الفراغ وموجز عهن نشهؤة ههذا الفهن وتارٌخهه ، وهنها سهنتطرق 

عمهال فهن أفنٌهة ٌمكهن تصهنٌفها ضهمن  عمهااًل أن الذٌن قهدموا ن السعودٌٌلمجموعة من الفنانٌ

 االههذٌن قههدموى مجموعههة مههن الفنههانٌن علههالتجهٌههز فههً الفههراغ وهنهها سٌسههلط الباحههث الضههوء 

أعمال فنٌة تجهٌزٌة فً الفراغ ، حٌث قام الباحث بتوزٌع استبانة تحلٌلٌة على مجموعة من 

وتههم مراسههلة مجموعههة أخههرا باسههتبانة إلكترونٌههة تههم الفنههانٌن ، والتقههى بمجموعههة مههنهم ، 

إرسالها لهم عن طرٌق مواقع التواصل االجتماعً ، وقام الباحهث مهن خهالل ههذه االسهتبانة 

بجمع معلومات ، مهمة عن سٌرة الفنانٌن الفنٌة فً مجال الفنون البصهرٌة ، ومهن ثهم قهراءة 

 لفراغ .الفنان هأعماله التً قدمها فً مجال فن التجهٌز فً ا

ونتٌجة بروز عدد ؼٌر قلٌل من الفنانٌن السعودٌٌن فً كافة أنهواع الفنهون البصهرٌة ، حٌهث 

ال ٌخفههى علههى المتؤمههل لمهها ٌههدور فههً السههاحة الفنٌههة ، أن ٌلمههس مقههدار االهتمههام بههالفنون 

المعاصرة واالتجاهات الفنٌة كفن التجهٌز فً الفراغ ، حٌث برز فً ههذا المجهال مجموعهة 

( والفنهان صهدٌق واصهل شهكل ٕ٘انٌن ومن امثلهتهم الفنهان محمهد حٌهدر شهكل رقهم )من الفن

(. وسنتطرق هنا إلى من كان لهم السهبق فهً ههذا المجهال ومجموعهة مهن الفنهانٌن ٕٙرقم ) 

عمهال فهن التجهٌهز فهً الفهراغ ، الذٌن تمكن الباحث من االلتقاء بهم ، وبهرز تهوجههم تجهاه أ

ذه ل واحهد لكهل فنهان وفهق النقهاط التالٌهة ، وسهوؾ تكهون ههبقهراءة لعمه حٌث سٌقوم الباحهث

 القراءة كما ٌلً:

هأعمال ،ٌتم من خاللهها وصهؾ وتوثٌهق ههذه اهأعمهال ، وٌقصهد قراءة بصرٌة لتلك ا -ٔ

الباحهث هنهها الوصههؾ الشههكلً الملمههوس لهههذه اهأعمهال ، ومههن ثههم سههٌتم توضههٌح أسههم 

ض هذا العمل والمواد والخامهات العمل الفنً واسم الفنان ومهنته الحالٌة وتارٌخ عر

 والوسائط التً استخدمها الفنان فً العمل ومقاسات هذا العمل وطرٌقة عرضه .
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مها قراءة فكرٌة للعمل الفنً ، وٌقصد الباحث هنها قهراءة ذاتٌهة تقرٌرٌهة علهى أسهاس  -ٕ

حٌهههث سهههٌقوم الباحهههث بهههالتركٌز علهههى المضهههمون  -ٌهههراه العقهههل والوجهههدان والفكهههر

ن خاللها سٌسعى الباحث إلى الكشؾ عن مناسبة كل عمل، والقضاٌا )المفهوم( ، وم

التً ٌسعى إلى معالجتها ، وهل ٌرتبط بالواقع ؟ وما هً إجهراءات تنفٌهذه ؟ وعالقهة 

الموضوع نفسه باسم العمل أو عنوانهه ، وعالقهة المتلقهً بالعمهل ، ومها ههً اهأفكهار 

لى إٌصهالها للمتهذوق أو المشهاهد ؟ التً ٌحملها العمل الفنً ، واهأهداؾ التً ٌسعى إ

ومهن ثهم محاولهة تفسهٌر أفكهار ورؼبههات الفنهان وتفسهٌراته لههذا العمهل ، كمها سههٌورد 

الباحث وجهة نظر الفنان فهً فهن التجهٌهز فهً الفهراغ ، حٌهث سهٌقوم الباحهث بتعبئهة 

اسههتبانة تحلٌلٌههة تههم إعههدادها مههن تصههمٌم الباحههث لالسههتعانة بههها عنههد مقابلههة الفنههانٌن 

 (ٔملحق رقم )

 

 

 

 

 

( من أعمال الفنان صدٌق واصل والتً 46شكل رقم )_  ( من أعمال الفنان محمد حٌدر تجهٌز فً الفراغ41شكل رقم )

الفراغ فً تعد تجهٌزي                                                                            

ٌن وقهع اختٌهار الباحهث علهٌهم ومهنهم مهن تهم  وسٌورد الباحث هنها مجموعهة مهن الفنهانٌن الهذ

 االلتقاء به ، وسٌكون الترتٌب حسب تارٌخ إنجاز اهأعمال التجهٌزٌة وهم :
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 ضٌاء عزٌز ضٌاء  -5

فههً الفنههون البصههرٌة فههً المملكههة العربٌههة  ٌعتبههر ضههٌاء عزٌههز ضههٌاء مههن الفنههانٌن الههرواد

ولهد   انطباعٌهة واقعٌهة حدٌثهة .السعودٌة ، ولقد عشهق عزٌهز الفهن منهذ طفولتهه وقهدم أعمهااًل 

دٌههب السههعودي عزٌههز ضههٌاء ، ووالدتههه إذاعٌههة هأم ، والههده ا9ٗ7ٔضههٌاء فههً القههاهرة عههام 

ه مهرتبط بالثقافهة منهذ نعومهة أظهافره ، حٌهث كانهت والدتهه تههوا الرسهم ، علسعودٌة ، ما ج

بتدائً بمهدارس ٌمه االعلى العود والكمان ، تلقى تعلوٌتقن عزٌز العدٌد من الفنون كالعزؾ 

ة ٌبعثهة دراسهعلهى ، ثم أكمل دراسته المتوسطة والثانوٌة ، حٌث حصل بعد ذلهك ةالثؽر بجد

لمهدة  معلهم ، ثم عمل كم97ٔٔتخرج منها فً عام  آنذاك روما من قبل وزارة المعارؾ إلى

مها لبهث نتهاج الفنهون الجمٌلهة ، بجدة وبعد ذلك أنشؤ مإسسهة خاصهة إل بمدارس الثؽر عامٌن

ذلك أن التحق بالـــخطوط الجوٌة العربٌة السعودٌة ، وظـــهـل ٌعمهل بهها حتــهـى تقاعهده  بعد

م ، ٌعد ضٌاء عزٌز نحاًتا بارًعا ومتمٌهًزا، كمها تمٌهز بمسهاٌرة التطهور الهذي ٕٗٓٓفً عام 

تشهههده الفنههون البصههرٌة العالمٌههة المعاصههرة ، فتمٌههزت أعمالههه وبههرزت وحصههدت الجههوائز 

 .  والمراكز المتقدمة

قههدم ضههٌاء عزٌههز أعمههااًل فنٌههة معاصههرة منههذ بداٌاتههه، وتعههد بوابههة مكههة المكرمههة والتههً      

صممها الفنان ضٌاء عزٌز ضٌاء من أبهرز تلهك اهأعمهال ، حٌهث قهام عزٌهز بتصهمٌم بوابهة 

م ، والتً تقع علهى المهدخل الؽربهً لمدٌنهة مكهة المكرمهة علهى 979ٔمكة المكرمة فً عام 

 ي ٌربط بٌن مدٌنتً مكة المكرمة ومدٌنة جدة .الطرٌق السرٌع الذ

كمهها قههدم الفنههان أعمههاالً فنٌههًة معاصههرة تعههد أعمههااًل تجهٌزٌههًة فههً الفههراغ تنطبههق علٌههها      

عناصههر وسههمات فههن التجهٌههز فههً الفههراغ منههها مجسههم بعنههوان ) حلههم اإلنسههان ( فههً عههام 

جوٌة العربٌة السهعودٌة فهً م ، وفٌما بعد قام الفنان ضٌاء عزٌز بدعم من الخطوط ال98ٔٔ

م بتنفٌههذ هههذا العمههل الفنههً كمجسههم فنههً تجهٌههزي أمههام مبنههى الخطههوط السههعودٌة 99ٖٔعههام 

( ، وٌبلهػ ارتفهاع ههذا 7ٕبمدٌنة جدة من بقاٌا محركات الطائرات وقطع ؼٌارها شكل رقم )
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، شهركة الخطهوط السهعودٌة  ىمتراً وٌقهؾ أمهام المهدخل الرئٌسهً لمبنه٘.٘ٔالمجسم حوالً 

وٌحكً هذا المجسم حلم اإلنسان بالطٌران والتقنٌة التً استخدمها اإلنسان وسهخرها لتحقٌهق 

هذا الحلم ، واستخدم الفنان فهً الرمهز لههذا الحلهم شهكل ٌرمهز للطٌهر الهذي ٌههم بهالطٌران ، 

وهنهها رمههز الفنههان لهههذا الحلههم بشههكل الطٌههر وتحمههل الخامههات التههً اسههتخدمها الفنههان دالالت 

ٍن كثٌرة فاإلنسان هو من سخر الحدٌد وطور اآللة وصنع منها محركات ، وجسم عمٌقة معا

 الطٌر هذا مشكل من بقاٌا تلك المكٌنات التً تحرك الطائرات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 وبقاٌا محركات طائرات   –اسمنت وزجاج  –( ) حلم اإلنسان ( من اعمال الفنان ضٌاء عزٌز 47شكل رقم )

الطلق فً فراغ محسوس وملموس ، ٌترك للرائً حرٌة الحركهة ٌقع العمل فً الفضاء      

والتؤمل لهذا العمل ، وضخامة العمل توحً بعظمة ذلهك الحلهم ، وٌشهتمل العمهل علهى آالؾ 

القطع التً تتراوح بٌن الصؽٌرة والمتوسطة وكبٌرة الحجم مهن تلهك القطهع التهً كانهت فٌمها 

اء العمهل محمهل باهأفكهار والقصههص مضهى قطهع مهن محركهات الطهائرات النفاثهة ، وهنها جه

التههً مههر بههها اإلنسههان منههذ بههدء التفكٌههر فههً الطٌههران وحتههى وقتنهها الحاضههر ، كمهها وٌرمههز 

لالسههتعداد الههدائم علههى التطههوٌر بتلههك الوثبههة التههً تكههاد تكههون بههٌن اهأرض والسههماء ، كمهها 

وٌعهها ٌوضح العمل فكرة مهمة وحساسة فً وقت مبكهٍر وههً فكهرة اسهتؽالل الخامهات وتط

واإلفادة منها سواء الضخمة أو ؼٌرها من القطع المستهلكة ، وهذا العمهل ٌعهد مهن اهأعمهال 
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التً تشهد على تمٌز الفنان فً مجال تكوٌن أعمال فنٌة معاصهرة منهذ وقهت مبكهر ، أعطتهه 

 أحقٌة الرٌادة فً هذا المجال لتنفٌذ أعمال فنٌة بهذا الحجم وبهذه الضخامة .

 الفنان بكر شٌخون -4

مهن  امبكهرً  بهدءواحد الفنانٌن التشهكٌلٌٌن السهعودٌٌن الهذٌن أالفنان التشكٌلً بكر شٌخون      

واخهر أولى للحركة التشكٌلٌة فهً المملكهة خالل مشاركات محلٌة فً جدة مواكبا البداٌات اهأ

 .الستٌنٌات من القرن الماضً

هـ ومن ثهم عمهل 9ٙ9ٔ معهد التربٌة الفنٌة بالرٌاض منتخرجت أول دفعة  ضمنكان      

ٌطالٌها التهً إدراسهة فهً بعثات الخارجٌة لللبالتحق بعد ذلك فً التعلٌم العام فتره من الزمن ا

اكهب شهٌخون التؽٌهرات الفنٌهة التهً شههدتها السهاحة العربٌهة فقهدم قهد وو ، م98ٓٔعاد منها 

من مها عهرؾ ضه واقعٌة وتعبٌرٌة ، وٌعد شٌخون أول فنان سهعودي قهدم أعمهااًل فنٌهة عماالً أ

، ثهم  الهم المسمى هـ بعمله الفنًٗٓٗٔكان أولها فً عام  كثر من مناسبةأبالمفاهٌمٌة فً 

م( بعملهه الفنهً التجهٌهزي السهلم المقلهوب ٕٓٓٓعهام ) القهاهرة نهالًٌبتال ذلك مشاركته فهً 

( والههذي ٌعههد أول عمههل فنههً فههً مجههال فههن التجهٌههز فههً الفههراغ ٌقدمههه فنههان ٔشههكل رقههم )

، وٌهتم عرضهه فهً معهارض دولٌهة ، وٌقهول  مستوا المملكة العربٌة السعودٌة علىسعودي 

بكر شٌخون : إنه ٌفضل تسمٌة تلك المرحلة  بؤعمال ما بعهد اللوحهة  مهن وجههة نظهره ، أو 

 هـ(ٖٗٗٔ.)حوار شخصً، مٕٓٓٓؤعمال ما بعد العام بنعتها كما ٌ

، كهون فهن مها بعهد اللوحهةالمعاصهر بوعن سبب تسمٌة الفنان بكر لههذا اهأسهلوب الفنهً      

بعد مروري بمراحل التعبٌر داخل إطار اللوحة وتنقلً بٌن مجموعهة مهن  ًهذه المرحلة تؤت

االتجاهات الفنٌة ، ومن ثم وجدت نفسً أخرج عن إطار اللوحة وأعبر عهن فنهً بمجموعهة 

قهط طرٌقهة لهٌس فمن الخبرات فً الفراغ المفتوح حٌث وجدت متعة فً ذلك فهذا اهأسهلوب 

وطرٌقهة مختلفهة كٌفمها أشهاء ،  بلالسهتمتاع والتفكٌهر بؤسهلوللتعبٌر الجمالً بل أٌضا وسٌلة 

وٌعد الفنان بكر شٌخون مهن الفنهانٌن المخضهرمٌن الهذٌن واكبهوا والدة الفنهون البصهرٌة فهً 

المملكههة العربٌههة السههعودٌة ، ولههه العدٌههد مههن المعههارض الشخصههٌة والمشههتركة سههواء علههى 
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، المحلً أو الدولً ، ولدا بكر شٌخون أعمال فنٌة ممٌزة منها على سهبٌل المثهال  المستوا

حجههرة ،و مقطههع مههن جرٌههدة ٌومٌههة( ،و8ٕشههكل رقههم ) الكرسههً والبٌضههة، وآلههة الفوشههار

وههو عمهل فنهً مفهاهٌمً قدمهه الفنهان بطرٌقهة فهن الفٌهدٌو، ومهن  أمجاد ٌا عرب، و التنفٌس

؟ لمههاذا رقصههنا ذلههك الٌههوم  ن بتقنٌههة الفههال  عملههه الفنههًاهأعمهال الرائعههة التههً قههدمها شههٌخو

 الٌهوملفنان  بكر شهٌخون لجرٌهدة فً حدٌث ل(، و9ٕرقم ) لالمكسورة شكالحذاء والشاشة و

أوالً أنا أفضهل تسهمٌتها فهن مها بعهد اللوحهة، وههو  "( عن المفاهٌمٌة فً الفن ٌقول:مٕٓٔٓ)

وأشهٌر بالمناسهبة  ،ٌهر بطرٌقهة جمٌلهة أٌضها لٌس فقط طرٌقة للتعبٌر الجمالً بل وسٌلة للتفك

عوضهاً عهن فكهرة  (حكاٌهات تشهكٌلٌة)التً اقترحُتهها فهً كتهابً  ، الفكر الجمٌل، إلى مقولة 

بسهبب ارتباطهها بهالمقوالت  (شهٌللً)ـ تلك التً انتقدها الشاعر الرومانسهً  (الجمال العقلً)

مسدود، وبالتالً فإن ما ٌجهري  إلى طرٌق ً :زعم بالحدٌث بحسالماورائٌة ما أدا بالفن 

الٌوم من تحوالت فً مٌدان الفن إنما هو بحث عن مخرج من المؤزق الذي انتهى إلٌهه الفهن 

 الحدٌث مع التجرٌدٌة التعبٌرٌة. 

 

 

 

 

 

 

 

 4155( من اعمال الفنان بكر شٌخون ) البٌضة ( 48شكل رقم )

جدٌهد  ؤن أي خهالؾ حهول كهلشهؤنه شه الخالؾ حول الفهن المفهاهٌمً نأٌرا شٌخون و     

، بهذلك  ٌقهول ٌسهتطٌع أن وٌتابع شٌخون: هذا ال ٌعنً أن الفن التجرٌدي إلى زوال وال أحهد

بههه مههن ؼمههوض تعتبههر مههن أكثههر طرائههق  تتسههماخصوصههاً أن التجرٌدٌههة التعبٌرٌههة وبمهها 
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 وحهول مها ٌثهار عهنر ، التعبٌر قهدرة علهى المراوؼهة، ومهن ثهم القهدرة علهى البقهاء واالنتشها

صعوبة التعاطً مع اهأعمال المفاهٌمٌهة فهً نظهر الهبعض مهن زوار المعهارض الفنٌهة ٌهرا 

نه من المفترض أن تكون الحقٌقة ؼٌر ذلك، إذ من المعروؾ أن التفاعل الصحٌح مهع الفهن أ

الحههدٌث، هههو الههذي ٌتسههم بقههدر مههن الصههعوبة لحاجتههه إلههى أدوات معرفٌههة خاصههة مههن بٌنههها 

وما ٌتبعها من تعقٌدات وإشكاالت ال تكاد تنتهً، بٌنمها ٌتخلهى الفهن  الخبرة البصرٌة ـ مثالً ـ

مها لمسهته علهى اهأقهل فهً  اوسٌط وههذالمفاهٌمً عن هذه النخبوٌة لٌخاطب سائر الناس بال 

الكرسههً وٌتحههدث الفنههان بكههر شههٌخون عههن أعمالههه :  اسههتجابة النههاس وتفههاعلهم مههع أعمههالً

ربمها هأننهً جهاد بمها ٌكفهً هأن أنجهز أعمهاالً بههذه شهٌخون:  لالمقلوب فٌقووالبٌضة والسلم 

الكٌفٌههة، فؤنهها دقٌههق جههداً فههً ؼربلههة اهأفكههار التههً تراودنههً الختٌههار أفضههلها وال أتههردد فههً 

استبعاد العشرات ؼٌرها ثم ال أجد ؼضاضة فهً االكتفهاء بعهدد قلٌهل مهن اإلنتهاج. وأظهن أن 

خٌهرة لهٌس فقهط بسهبب ؼرابتهها بهل مهن أعمهالً اهأالجدل المثار حول هذه اهأعمال وؼٌرها 

بحسههب ظنههً مشههاعر النههاس وعقههولهم بطرٌقههة ؼٌههر متوقعههة وتحفههزهم علههى  هأنههها تالمههس

جدٌههد  ور وٌههرا شههٌخون أن الكههم بالنسههبة لههه لههٌس مهًمهها وأن اهأهههم هههو أن ٌقههدم مهها هههالتفكٌهه

 (ٖٗٗٔ)حوار شخصً،.تٌجة إٌجابٌة وتجارب نحو النجاح ومفٌد ، وربما كان الكم له ن

التشههكٌلً بكههر شههٌخون دائههم البحههث عههن التجرٌههب والتجدٌههد فههً عههالم الفنههون، ال وَعدد       

عهن  بهدٌالمبتؽهاه الهذي ال ٌقبهل  إلهىٌرضى بالسهل أو العادي منها، بل ٌتعهب فهً الوصهول 

لفن ما بعد الحداثة الهذي مهازال ٌبحهر داخلهه مستكشهفاَ مها ٌحمهل  ااتجه مإخرً و. فٌه  اإلبداع

ال ٌرا أن فن ما بعد الحداثة أتى بدٌال عن ما قبلهه، أو ال أنه إ ا عن إجابات،حثً خباٌا، با من

أنه نتاج عجز أو قصور فً الفهم أو التوصٌل لألفكار. فً تجربته الفنٌة لفن ما بعد الحداثة 

ن علهٌهها الفهن المفهاهٌمً والتهً درج للحهاق بهها ركهب كثٌهر مهن التشهكٌلٌٌن، ٌعلالذي ٌطلق 

الرسهم والنحهت اللهذٌن شهكال  إلهىالنهوع مهن الفهن، لدرجهة أنهه ال ٌنهوي العهودة انحٌازه لههذا 

بصمته الفنٌة خالل رحلته مع فن التشكٌالت اللونٌهة التهً أبهدعها فهً رسهم الوجهوه النسهائٌة 
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 آخر محهاوالً البحهث عهن بصهمة فكرٌهةوأسلوب اتجاه  إلىهو ٌنتقل اآلن  والحروفٌات، وها

  .نٌةجدٌدة ٌضعها فً مسٌرته الف

وعن عمله اهأول فً مجال فن التجهٌز فً الفهراغ ، ٌتحهدث بكهر شهٌخون عهن تجربتهه      

مع اللون اهأزرق ، حٌث ٌقول : مررت بفترٍة جعلتنً أولً اهتماًمها خاًصها للهون اهأزرق ، 

والههذي كههان شههرارة اإلبههداع لعملههً التجهٌههزي السههلم المقلههوب، فقههد كانههت تههدرجات اللههون 

بانعكاس معهٌن جعلنهً أتخٌهل السهلم المقلهوب، ومهن ثهم قمهت بعمهل السهلم  اهأزرق توحً لً

 (.  ٔالمقلوب شكل رقم )

 

 

 

 

 

 من أعمال الفنان بكر شٌخون الحذاء والشاشة (49شكل رقم )

 الفنان أحمد ماطر  -4

م فهً الشهمال الؽربهً 979ٔههـ/99ٖٔحمد ماطر آل زٌاد العسٌري فً تبوك عام أولد      

سههه فههً مدٌنههة الضههباب بمنطقههة أة السههعودٌة ، درس الطههب فههً مسههقط رمههن المملكههة العربٌهه

مركهز الملهك  -ثناء دراسته للطب كهان ٌقهوم بزٌهارات لقرٌهة المفتاحهة أوفً  –أبها  -عسٌر 

م ، ولقهد 998ٔى عضهوٌة المركهز قبهل ذلهك فهً عهام علحٌث كان قد حصل  –فهد الثقافً 

ى علههم  ) هههافنجتون بوسههت ( ٕٕٔٓحصههل الفنههان وفههق اختٌههار صههحٌفة أمرٌكٌههة فههً عههام 

الفهن التشهكٌلً فهً  ن شخصهٌة مهإثرة فهً تجدٌهد وإعهادةٌههم خمسهأامسهة ضهمن الخالمرتبة 

 .الشرق اهأوسط 
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تحههدث فٌههه عههن تجربتههه فههً الفههن المعاصههر والفههن الحههدٌث فههً  الههؾ الفنههان كتاًبههأولقههد      

ٌتنهاول الكتهاب  :م ( ٕٓٔٓ)  الكوٌتٌهة صهحٌفة "القهبس" تقهولوالمملكة العربٌة السهعودٌة ، 

الجوانب الحٌاتٌة والمهنٌة والتجربة الفنٌة االستثنائٌة للدكتور أحمد مهاطر، والهذي عرضهت 

أعمالههه فههً بٌنههالً فٌنٌسههٌا، واقتنههى لههه كههل مههن المتحههؾ البرٌطههانً ومتحههؾ لههوس أنجلههوس 

 للفنون.

بٌهع منهها فهً نسهخة،  ٓٓٓٓٔبواسطة إدوارد بوث كلٌبهورن، وطبهع منهه  بتحرٌر الكتاتم 

صهورة  ٕٓٔصهفحة وٌضهم ٓٙٔنسهخة، وٌقهع الكتهاب فهً  ٖٓٓٓفقهط أكثهر مهن نٌوٌورك 

ملونة، وسٌتم نشره وتوزٌعه فً جمٌهع أنحهاء العهالم عهن طرٌهق منشهورات بهوث كلٌبهورن، 

تهٌم مهاكنتو  سهمٌث، و كومهاروؾ، ولٌندا  و بورتر، فانٌشٌا : وقد شارك فً تؤلٌفه كل من

)حوار سهههههههتٌفن سهههههههتابلتون وأشهههههههرؾ فٌهههههههاض.و نولتهٌلهههههههب، أرو أحمهههههههد العمهههههههران، و 

 هـ(ٖ٘ٗٔشخصً،

 

 م4154( الفنان أحمد ماطر ) مغنطٌسٌة ( 41شكل رقم )

خٌرة فً مجهال عمالهم وبرزت فً السنوات اهأحمد ماطر من الشباب الذٌن تمٌزت أٌعتبر أ

تههوؼرافً سههالٌب فنٌههة تعبٌرٌههة معاصههرة ، فتجمههع أعمههال مههاطر بههٌن التصههوٌر الفوأابتكههار 

فكهار والرسم والتجهٌز فً الفراغ وفن التركٌب وفن الفٌدٌو ، وتقوم بسهرد مجموعهة مهن اهأ

ة فههً الوقههت الحاضههر ، والصههراع الههذي ٌههدور بههٌن العولمههة والعههادات اإلسههالمٌعههن الثقافههة 
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ي ٌحكً قصة الطهواؾ برز ما قدمه ماطر عمله الذأوالتقالٌد والدٌن من جهة أخرا ، ومن 

وسههط وفههً حههوار للفنههان مههع جرٌههدة الشههرق اهأ (،ٖٓ) -( ٖٓرقههم )( الشههكلٌن  ) مؽنطٌسههٌة

جانبها  لندن عرض مهاطر  خالل مشاركته فً معرض جئنا سوٌا فً( ٌقول ماطر مٕٕٔٓ)

الهذي قهدم شهكل ،  ٌه مشهروع مكهةعلٌه حالٌا وهو ما ٌطلق علمن مشروع فنً ٌقوم بالعمل 

ٌقههول مههاطر إن  ة ،لمشهههد مدٌنههة مكههة المتؽٌههرفوتوؼرافٌهها وفنٌهها ثرٌهها  مههن خاللههه تسههجٌالً 

المشروع هو تدوٌن وتسجٌل لحٌاة مكة بؤشكال مختلفة، وهو مشروع طوٌل ٌسهتؽرق ثهالث 

حههج عههام آخههر مهها صههورته كههان ، و سههنوات ٌتحههدث عههن حٌههاة مكههة بههٌن المكههان والسههكان

أٌضهها أحههاول قههدر  ، كانههت تجربههة رائعههة خرجههت منههها بههروح ؼٌههر طبٌعٌههةهههـ وٖٖٗٔ

ى أول مصهور قهام بتصهوٌر علهمستطاع أن أربط مشروعً بالتارٌخ القدٌم، فمهثال ركهزت ال

ا بالنسهبة مكة وههو عبهد الؽفهار البؽهدادي، وكهان ٌحمهل لقهب )طبٌهب مكهة(، وكهان ههذا مثٌهرً 

ى التصهوٌر البصهري لمكهة: المشهروع ٌتحهدث أٌضها عهن اهأجٌهال علالمشروع ٌعتمد «. لً

  (لهه خصوصهٌة الثقافً فٌها، فمكة ههً أكبهر مكهان مؽلهق )الجدٌدة فً  مكة، وعن التؽٌٌر 

عتبهره افً العالم بطبٌعته الدٌنٌة، وأكثر اهأماكن زٌارة فً  العالم فً  الوقت نفسه، وهو ما 

تناقضا جمٌال. الشًء الجمٌل اآلخر هنا هو الذاكرة الحدٌثة لمكهة، حٌهث نهرا كٌهؾ ٌتشهكل 

 )د،ص(مستقبل اهأجٌال الجدٌدة .

 

 م  4154-مإثرٌن فً الفنون البصرٌة فً المملكة ( عن الطواف أحمد ماطر من الفنانٌن ال45شكل رقم )     
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م وهو ٕٕٔٓقدم ماطر العمل التجهٌزي الذي سوؾ نتطرق له هنا بالتحلٌل فً بداٌة عام 

عمل فنً فٌزٌائً ٌتكون من )مؽناطٌس ، وبرادة حدٌد( وٌتحدث فٌه الفنان عن الطواؾ 

ة ، وما هو الشعور الذي ٌحس به هو شخصٌاً عند الطواؾ ، حٌث ٌقول فً حول الكعب

مدونته الخاصة " بالنسبة لً هذه هً الحالة التً أعٌ  فٌها عند الطواؾ ، الطواؾ حول 

، وٌقع العمل على مسطح ةالكعبة (،وقد قام الفنان بتوثٌق هذا العمل بصور فوتوؼرافٌ

ئلة عدٌدة حول الطواؾ حول الكعبة والذي ٌقوم سم، ونجح العمل فً إثارة أسٕٙ×سم8ٔ

به المسلمٌن فً فرٌضتً الحج والعمرة ، حٌث ٌعٌ  المتلقً لهذا العمل تجربة خٌالٌة 

تجسد صور ذهنٌة لكل مسلم عن مناسك الحج والعمرة وجمالها الروحً الذي ٌجعل 

ة داخل المتلقً اهأنسان ٌبحر فً معانً النفس اإلنسانٌة لتصل إلى صور حقٌقٌة وموجود

 ومحفوظة فً داخله. 

وٌقع هذا العمل فً إطار وحٌز اهأعمال الفٌزٌائٌة، التً تحدث بفعل الطبٌعة والفطرة      

لٌصور االرتباط الذي ٌربط اإلنسان بفطرته ، ومن هنا نجح الفنان فً عمله حٌث كان 

عمل محماًل مصدر القوة فً هذا العمل كل ما هو حقٌقً وصادق ، حٌث جاء هذا ال

باإلشارات والدالئل التً تربط اإلنسان بالطبٌعة وبالفطرة ، فالعنوان ) مؽناطٌسٌة ( 

ٌشٌر إلى الحجٌج الذٌن ٌتوافدون على الكعبة والمسجد الحرام كل ٌوم  (ٖٔ)-(ٖٓالشكلٌن )

اهأشخاص لطاعة ربهم واإلٌمان الذي بداخلهم بملكوت هللا سبحانه ،  ءباآلالؾ وسعً هإال

 داسة هذا المكان .وق

وللفنان أحمد ماطر تجارب عدٌدة وأعمال معاصرة ممٌزة ، ومنها فً مجال فن التجهٌز 

( والذي ٌروي فٌه الفنان ٕٖشكل رقم ) Antannaفً الفراغ ، عمله الفنً ) هوائً (

مرحلة من مراحل عمره الطفولٌة الجمٌلة ، كما فً حٌاة آالؾ اهأطفال فً مرحلة معٌنة ، 

ورة االتصاالت واهأقمار الصناعٌة والقنوات الفضائٌة ، " صبً ٌقؾ على سطح قبل ث

مستو من منزل عائلته التقلٌدي فً الركن الجنوبً الؽربً من المملكة العربٌة السعودٌة ، 

ٌرفع هوائً التلفزٌون إلى السماء ، وٌحركه ببطء عله ٌلتقط ذبذبات عبر اهأفق الجبلٌة 
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لقرٌبة مع الٌمن ، أو عبر البحر اهأحمر من السودان ، كما ٌفعل إشارة من وراء الحدود ا

الكثٌرون ؼٌره من أبناء جٌله فً المنطقة ، لٌستمع إلى الموسٌقى والشعر ، فهً لمحة عن 

 نوع مختلؾ من الحٌاة ".)د،ص(

 

 م 4155-) هوائً ( من اعمال الفنان احمد ماطر -( 44شكل رقم )

لمشارٌع التً ٌعكؾ على إنتاجها فً الوقت الحاضر ، والعدٌد ولدا ماطر العدٌد من ا     

من المشارٌع التً لقٌت رواًجا مبهراً فً كثٌر من المحافل والبٌنالٌات ، ومن أبرزها 

اهأعمال التً قدمها ماطر عن ) تطور اإلنسان ( و)زخارؾ ( و) البقرة الصفراء ( التً 
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الخاصة عن )منتجات خالٌة من ٌوضح من خاللها موضوًعا كما ذكر فً مدونته 

 اهأٌدلوجٌة ( .

 عبد الناصر غارم العمري -3

ى السهاحة فهً وقتنها علهههم الفنهانٌن السهعودٌٌن الفنان الشاب عبدالناصر ؼارم مهن أٌعد      

فً المملكة ، ولد عبد الناصهر ؼهارم آل  الحاضر وهو من الرواد فً فن التجهٌز فً الفراغ

م 97ٖٔمشٌط بجنوب المملكة العربٌهة السهعودٌة فهً عهام عجالن العمري فً مدٌنة خمٌس 

قرٌهة المفتاحهة التشهكٌلٌة  -ٌمه هناك ، والتحق بعضوٌة مركز الملك فهد الثقهافً عل، وتلقى ت

م ولدٌههه عضههوٌة الجمعٌههة العربٌههة السههعودٌة للثقافههة والفنههون منههذ عههام 997ٔفههً عههام  ،

 (شهتا)سهس جماعهة أوالعالمٌهة ، كمها  م وعضوٌة العدٌد من الفرق التشهكٌلٌة المحلٌهة998ٔ

م ، وله العدٌد من المشاركات فهً الكثٌهر مهن المعهارض والمحافهل ٕٗٓٓالتشكٌلٌة فً عام 

ها ًٌ ى تؤسهٌس مإسسهة ترعهى الفنهون المعاصهرة خاصهة فهً عله الدولٌة ، كما ٌعمل الفنان حال

 ٌها تسمٌة ) آمٌن ( .علطلق أالمملكة العربٌة السعودٌة 

برز الفنانٌن المعاصرٌن فهً أحد هنا على هذا الفنان كونه أحث بتسلٌط الضوء سٌقوم البا   

.                      ةحهههد رواد فهههن التجهٌهههز فهههً الفهههراغ فهههً المملكهههة العربٌهههة السهههعودٌأالوقهههت الهههراهن و

ة خمهٌس مشهٌط ( فهً بٌئهوبٌة بالمملكهة العربٌهة السهعودٌة) ولد عبد الناصر فً المنطقة الجن

كبههر فههً تكههوٌن شخصههٌة هههذا الفنههان وفههً عههام بههة كههان لههها الههدور اهأبههرز واهأجمالٌههة خال

حمهد أمثال التحق هذا الفنان بقرٌة المفتاحة التشكٌلٌة ، هو ومجموعة من الفنانٌن أ هـ7ٔٗٔ

المفتاحهة التشهكٌلٌة مهها كهان لههه  ةمهاطر وؼٌهرهم بههدورات فهً مجهال الفنههون المعاصهرة بقرٌهه

بعهد ذلهك فهً توجٌهه  أبهدف ،مبهدع عهالمً  إلهىههذا الفنهان الكبٌهر اهأثر الكبٌر فً تحول حٌاة 

وتشهكل ٌصهال رسهالة الفنهان المثقهؾ المبهدع ، ن المفاهٌمٌهة وفهن البٌئٌهة إلأفكاره نحهو الفنهو

مههال تحمههل فههً مجههال التجهٌههز فههً الفههراغ كههون هههذه اهأع افرٌههدً  االفنههان نموذًجهه اعمههال هههذأ

 وارتكهازٍ  وقهوةٍ  ، وصراعٍ  وتوسطٍ  والتزامٍ  وفنٍ  وفكرٍ  ن واحدٍ رسائل صرٌحة وؼامضة فً آ
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 ملتهزمٍ  مسهلمٍ  فنٌهًة تحمهل فهً طٌاتهها فكهر إنسهان من أعمال هذا الفنان رسهالةً  عل، كل هذا ج

 اوتوجًهه اهمٌهة كونهها تحمهل فكهرً ، كل هذا أكسب أعمال هذا الفنهان أ ومتطورٍ  مثقؾٍ  ومبدعٍ 

عمههال هههذا الفنههان بههل وتبحههث عههن أ عههل دور العههرض والمههزادات تتسههابق علههى، وججدٌههًدا 

 شاكلته من الفنانٌن السعودٌٌن المبدعٌن حتى أضحت أعماله تباع بمالٌٌن الرٌاالت .                                          

، ٌطهرح ؼهارم م ( عهن تجربتهه عبهد الناصهرٕٔٔٓوتقول جرٌدة االتحاد االلكترونٌة )      

فً أعماله، وهو ٌقول عن أعماله إنها اهتمهام خهاص بمها  فضاءات جدٌدة ومساحات مبتكرة

ى الفنهان أن ٌكهون ذا تجربهة علبعد الدٌن وقبل الفلسفة. وٌرا أن صناعه الفن انتهت واآلن 

أن الفنان الحقٌقً هو من ٌقوم بالتؽٌٌر ولٌس من ٌتحهدث عهن  إلىة مع المتلقً. وٌشٌر علفا

 )د،ص(.أهمٌة التؽٌٌر

 

 للفنان عبدالناصر غارم -جموعة أعمال السلوك المستعاد( من م44شكل رقم )

فً اتجاه ما هو فنً، وٌقول إنه مشهروع فوضهوي ٌعمهل خاصة فلسفة  رعبد الناص ٌحملو 

مفهاهٌم ضهٌقة فهً عملهه، بهل وال ٌحتجهزه ضهمن  إلهىبحرٌة فً الحقل العام، فههو ال ٌتطلهع 

أسههئلة مههن شههؤنها أن تههذهب  إلههىأطههر أٌدٌولوجٌههة أو فكرٌههة محههددة. وٌههذهب عبههد الناصههر 

 ٌشترك فٌها مع الفنان وٌجعل منها شؽله الشاؼل ، للتفكٌر فهً حهل لهها ، ةٍ المتلقً إلى أمكنب

ٌعكهؾ عبهد الناصهر علهى دراسهات وتجهارب ٌجرٌهها ههو و ،بدٌالً عن تلك اهأسهئلة الجهاهزة
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اً مهن اصهة عهن الفهن، بهل وٌعهد واحهدالخهو مهتم ببحث طوٌل وشهٌق حهول مفاهٌمهه بنفسه ف

 .أبرز الفنانٌن فً السعودٌة اآلن ومن أكثرهم انتشاراً 

قههدم عبههد الناصههر كثٌههر مههن اهأعمههال ومههن الفنههون فههً شههتى المجههاالت مثههل الكالسههٌكٌة      

له عمل مقتنى من المتحؾ البرٌطانً ٌحمل صهورة الكعبهة، وآخهر والواقعٌة والتجرٌدٌة ، و

ٌشكل لدا الفنان هوٌة واضهحة، ههً هوٌهة ٌه نقو  هأصحاب اهأخدود، وؼٌر ذلك، مما عل

قة لهها بالنظهام فقهط، بهل بؤحهداث ومكهان ودٌانهات عالوهً هوٌة ال  ، مكان بالدرجة اهأولى

 هـ(ٖٗٗٔ)حوار شخصً،.ى المكانعلوأفكار وسلسلة تارٌخٌة مرت 

( من أعمال عبدالناصر فً مجال فهن التجهٌهز فهً الفهراغ ، ٕٗ) الرسالة ( شكل رقم )     

م فً معرض حافة الجزٌرة والهذي كهان فهً جولهة ٕٓٔٓذي قدمه الفنان فً بداٌات عام وال

فههً أوروبهها وإسههطنبول ، وٌتكههون العمههل مههن الخشههب والنحههاس المطلههً بالههذهب والمههزٌن 

بنقو  وزخارؾ إسالمٌة، بقطر ثالثة أمتار وارتفاع ٌزٌد عهن المتهرٌن بقلٌهل وٌهزن العمهل 

الناصههر حمامههة محنطههة ، وتههؤثٌرات ضههوئٌة  فههً العمههل  الطههن تقرٌبههاً ، كمهها اسههتخدم عبههد

( ، كما وضع عبد الناصر هالاًل ٌرتكهز علٌهه ٕٗرسالة رسول ( شكل رقم ) –)رسالة نبً 

العمهل مههن أحههد جهاتهه ، مصههنوًعا مههن الفههوالذ مربوًطها إلٌههه حبههل سهمٌك ، فههً حههٌن ٌرتكههز 

حههل هههذا العمههل والههذي العمههل مههن الجهههة المقابلههة علههى اهأرض، وٌصههؾ عبههد الناصههر مرا

عرضه هأول مره فً معرض حافة الجزٌرة : أن قبهة الصهخرة ههً ملهمتهه فهً ههذا العمهل 

الفنههً ، وأن حبههه لألعمههال التههً تحمههل الفكههر والمفهههوم والرسههالة الصههادقة كانههت الههدافع 

اهأساسً إلنتاج هذا العمل التجهٌزي ، كما ٌضٌؾ إن هذا العمهل قرٌهب إلهى قلبهه الرتباطهه 

 الصخرة فً فلسطٌن . بقبة

وهنا ٌمكننا القهول بهؤن الفنهان قهد نجهح فهً تسهمٌة عملهه باسهم الرسهالة لكونهه ٌعبهر عهن      

قداسههة المكههان وجمههال الههدٌن اإلسههالمً ، وسههماحته ، كمهها أن الفنههان قههد نجههح فههً اسههتخدام 

ت الخامات التهً جعلهت المتلقهً ٌنجهذب إلهى ههذا العمهل ، فكانهت تلهك الخامهات تحمهل دالال
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واضههحة ورمههوز أساسههٌة لإلسههالم ، وتحمههل فكههراً ٌمكههن تحلٌلههه مههن قبههل المتلقههً ، ووضههع 

العدٌد والعدٌد من اهأسئلة التً ٌنجح العمل فً جعلها نقاًطا مهمهًة ٌستفسهر عنهها مهن جههة ، 

 وٌجٌب عنها من جهة أخرا .

ع الذي ٌعٌشه كل ولقد انطلقت فكرة هذا العمل من الذاكرة الشخصٌة للفنان ، ومن الواق     

مسههلم ، لٌطههرح العمههل العدٌههد مههن اهأسههئلة حههول هوٌههة اإلنسههان المسههلم ، واخههتالؾ وجهههات 

النظههر ، مههن اهأشههخاص ومههن الشههعوب ومههن اهأمههم ، كمهها ٌحكههً الهوٌههة واالنتمههاء وٌصههؾ 

السههماحة والوسههطٌة ، مهها ٌجعههل كههل اهأفكههار فههً حههوار مفتههوح ، وتواصههل مسههتمر لٌجسههد 

المتلقً ، تصل به فً النهاٌة إلى الحقٌقة ، وإلى المكهان الهذي ٌرمهز لههذا صوًرا ذهنًٌة عند 

الجمال ، قبة الصخرة ، وفً ههذا المقهام ٌقهول الفنهان عبهد الناصهر فهً حهدٌث للباحهث " أن 

 فكرة العمل تمثل ما كان علٌه التنافس فً مجال اإلبداع بٌن الدٌانات ".)د،ص(

فهً وضهع تسهاإالت بهٌن المتلقهً والعمهل الفنهً عهن وٌرتكز عمهل الفنهان عبهد الناصهر      

عالقههة العمههل باإلنسههان المسههلم ورمزٌتههه للهوٌههة اإلسههالمٌة ، وٌههدعو إلههى الحفههاظ علههى هههذه 

الهوٌة وهذه الثقافة التً ٌوضحها فً أكثر مهن صهورة وداللهة ، وٌسهتخدم القبهة فهً إٌصهال 

ل جمهالً فنهً ، فالقبهة شهكل هذه الفكهرة وههذه المفهاهٌم ، وال ٌههدؾ إلهى عهرض القبهة كشهك

إسالمً مؤلوؾ منذ ألؾ وأربهع مئهة سهنة ، ولكهن ههذه القبهة فهً نفهس الوقهت تحكهً ارتبهاط 

 اإلنسان المسلم بالدٌن وتوثق هذا االرتباط بالقبة .

حقق هذا العمهل صهدا واسهع علهى المسهتوا العهالمً حٌهث تسهابقت دور العهرض إلهى      

عرضهه ، وكانهت نتٌجهة ههذا التمٌهز واإلبهداع فهً مدٌنهة الفوز بعرض هذا العمهل منهذ بداٌهة 

" ٓٓ٘.8ٕٗم ، عندما حقق هذا العمل المتمٌز تمٌهًزا، حهٌن بٌهع بمبلهػ" ٕٕٔٓدبً فً عام 

دوالٍر فً مزاد دار كرٌستٌز العاشر لألعمهال الفنٌهة الشهرق أوسهطٌة، حٌهث ٌعهد ههذا الهرقم 

كان هذا الهرقم ههو عشهرة أضهعاؾ هو أعلى مبلػ ٌدفع فً عمل فنً فً الشرق اهأوسط ، و

 القٌمة التً خمنتها الدار فً التقٌٌم اهأولً لألعمال الفنٌة قبل المزاد .
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قدم عبد الناصر العمري العدٌد من اهأعمال الفنٌة والتجهٌزٌة وأبدع فً كل عمهل بقهدر      

الباحهث ما أبدع فً اآلخر ، وهذا ٌحكهً لنها وٌعكهس موهبهة ههذا الفنهان وتمٌهزه وهنها ٌهورد 

الشهكلٌن ) الصهراط ( عملهه الهذي أسهماه عمال ههذا الفنهان على سبٌل المثال ال الحصر من أ

 الطرٌههق الههذي ٌختههاره اإلنسههان والههذيى علهه(، والههذي سههلط الفنههان فٌههه الفكههر ٖٕ-ٕٕرقههم )

ٌر والشر من عمله ، وكٌؾ ٌكون لذلك اهأثر فً عبور ههذا الخبٌن  اإلنسان فٌه مخٌرٌكون 

ل المبهدع بٌهع العمه ا، وههذ وفهً شهرار اهأعمهال لسقوط فهً الهاوٌهة وفهً النهارالصراط أو ا

لههؾ دوالر لصههالح متحههؾ سههان فرانسٌسههكو بالوالٌههات أوأربعههون  ةئههبمبلههػ وقههدره أربههع م

، وههو عمهل فنهً علهى بقاٌها جسهر منهها فهً الجنهوب الؽربهً مهن المملكهة اهأمرٌكٌة ةالمتحد

ق الههذي ٌههربط بههٌن السههاحل الجنههوبً الؽربههً فههً العربٌههة السههعودٌة ، وتحدٌههداً فههً الطرٌهه

المملكة وبٌن مدٌنة أبها فً قمة جبال عسٌر ، حٌث قام الفنان بتصوٌر فٌهدٌو لههذا الجسهر ، 

( ، والهذي قصهده ٖٗوتنفٌذ كتابات خطٌة علهى ههذا الجسهر بهنص ) الصهراط ( شهكل رقهم )

ولوجٌات العظمهى فهً العهالم الفنان هنا من هذا العمهل ههو التعبٌهر عهن مها تسهعى إلٌهه اهأٌهدٌ

 .بعناوٌن وخطط مثل خارطة الطرٌق وطرٌق السالم وؼٌرها

 

 السراط -اسم العمل  -( من اعمال الفنان السعودي عبد الناصر غارم 43شكل رقم )

كمهها قههدم الفنههان عبههد الناصههر مجموعههة أعمههال فنٌههة مترابطههة ومههن أمثلتههها ) اهأختههام ، أو 

( حٌهث شهكل الفنهان مجموعهة أعمهال فنٌهة بواسهطة خامهة ٖٖ)السلوك المستعاد( شهكل رقهم 
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المطاط التً ٌصنع منها اهأختام و ٌرمز فٌه إلى البٌروقراطٌة التً ٌعهانً منهها الشهباب فهً 

الوقت الراهن ، ورمز لهذه البٌروقراطٌة بالمطاط الذي ٌسهتخدم فهً الخهتم لكهون التصهرؾ 

وك أو تؽٌٌره فاإلنسان فهً حالهة مهن التؽٌهر هو جزء من سلوكنا المعتاد وٌمكن استعادة السل

والعمل المسهتمر ، فاإلنسهان ههو مهن ٌصهنع ختمهه أو بصهمته سهواء كهان طبًٌبها أو معلًمها أو 

قائًدا ، واهأختام تحكً لنا عن البٌروقراطٌة ، حٌث إن الشاب فً الهبالد العربٌهة ٌسهافر إلهى 

، ممها ٌصهٌبه بالٌهؤس واإلحبهاط  الخارج وٌشاهد كٌفٌة إنههاء اإلجهراءات بكهل ٌسهر وسههولة

( قهام الفنهان باسهتخدام ٖ٘بسبب تلك القٌود التً ٌجدها فً البالد العربٌة ، وفً الشكل رقم )

ألهؾ قطعهة مهن قوالهب الطباعهة المطاطٌهة ،  ٓٓٓ.8ٓالحاجز اإلسمنتً ولصق علٌه قرابة 

تتواجهد فهً حٌاتنها  ومن ثم طلى أجزاء منها باللون اهأصفر لتبدو كهالحواجز اإلسهمنتٌة التهً

بشكل شبه ٌومً ،وٌقصد الفنان هنا تطوٌر السلوك أوال ومن ثم التطوٌر الرقمهً ، وعنهدها 

م عرض الفنان أحهدث أعمالهه وكهان ٌٖٕٔٓمكننا أن نتخلى عن اهأختام ، وفً أواخر العام 

 (.ٖٙعبارة عن عمل فنً تجهٌزي ٌمثل قبة الكونجرس شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البٌروقراطٌة اصبحت بمثابة ( مجموعة اعمال السلوك المستعاد من )فنان عبد الناصر غارم ( ال41شكل رقم )

 م4119الجسور االسمنتٌة 
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( من أعمال الفنان عبد الناصر غارم ) قبة الكونجرس ( تجهٌز فً الفراغ46شكل رقم )  
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 الفنان سعٌد قمحاوي  -1

بتجهاربهم المتمٌهزة فهً كثٌهر  اٌن الذٌن تمٌهزوسعٌد قمحاوي أحد الفنانٌن السعودٌالفنان      

من االتجاهات الفنٌة وقد تمٌز الفنان سعٌد قمحاوي بؤسلوبه السرٌالً فهً فتهرة مهن مسهٌرته 

، كما تمٌز بؤسلوبه السلس فً التلوٌن والحس الجمالً الهذي ٌؤسهر المتلقهً ، ولهد سهعٌد فهً 

الجمعٌهة العربٌهة السهعودٌة للثقافهة مدٌنة الباحة ، وهو عضو بٌت التشكٌلٌن بجدة ، وعضهو 

والفنون ، وٌعمل معلًمها للتربٌهة الفنٌهة بمدٌنهة جهدة ، كهان المعهرض الشخصهً اهأول لسهعٌد 

م ثههم تلههى ذلههك المعههرض الشخصههً الثههانً بؤتٌلٌههه جههدة 998ٔقمحههاوي فههً مدٌنههة جههدة عههام 

ن سجلوا حضوًرا م ، كما ٌعد سعٌد القمحاوي من الفنانٌن الذٌٖٕٓٓللفنون الجمٌلة فً عام 

ممتاًزا فً العدٌد مهن التظهاهرات الفنٌهة السهعودٌة فهً الخهارج ، حٌهث شهارك فهً اهأسهبوع 

الثقهافً السههعودي بإٌطالٌهها والتشهٌك وٌوؼسههالفٌا وهولنههدا ولبنهان وسههورٌا واإلمههارات ، كمهها 

م وكهذلك معهرض الفنهانٌن ٕٔٓٓشارك فً معرض الفن المعاصر السهعودي بالقهاهرة عهام 

م وكههذلك سههجل حضههوراَ فههً معههرض اهأٌههام الثقافٌههة ٌٕٓٓٓن بسههورٌا )دمشههق( السههعودٌ

السههعودٌة فههً كههٍل مههن مصههر وتههونس وعمههان ، ولههه العدٌههد مههن المشههاركات علههى المسههتوا 

المحلً فً الكثٌر من اهأنشطة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم ، وكذلك العدٌد من المعارض 

ى المسهههتوا المحلهههً والتهههً ترعاهههها وزارة الثقافهههة المحلٌهههة لفنهههانً وفنانهههات المملكهههة علههه

 واإلعالم.

كمجموعهة مهن اهأعمهال التهً قهدمها فهً أكثهر مهن  (7ٖ)وٌؤتً عملهه المهرآة شهكل رقهم      

مناسبة، والتً تتحدث عن قضٌة المعلهم وأهمٌتهه فهً المجتمهع ، وكٌهؾ كهان قهدٌماً ، وكٌهؾ 

بمثابهة المهرآة التهً تعكهس لنها صهورة  أصبح فً وقتنا الراهن ، وٌهرا القمحهاوي أن المعلهم

المستقبل ، فهذه المهنة هً اهأسمى وال ٌمكن أن ٌصل إلٌها إال من ٌسهتحق أن ٌكهون بمثابهة 

المعلههم ، ولقههد رمههز الفنههان إلههى التعلههٌم منههذ بههدأ فههً مشههروعه هههذا بلههوح الخشههب الههذي كههان 

وٌصهل الفنهان إلهى نتٌجهة  ٌستخدم قدٌماً فً الكتاتٌب ، ومن ثم مكانة ههذا اللهوح وتطورهها ،
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مفادها أن المعلم باق فً مكانه والكل ٌؤتً لٌرا وٌتعلم وٌسهتقً جمهال المسهتقبل مهن خهالل 

هذا المعلم ومن ثم ٌذهب إلى البعٌد ، والمعلم ٌقؾ هنا فً مكانه فً انتظار اهأجٌهال القادمهة 

لم ، ولكهن  مهن ههو وهو ٌزداد قٌمة وهٌبة وجماالً فً داخله وداخل كل من ٌحس بقٌمة المع

الذي ٌلمس احتٌاجات هذا المعلم ؟ ومن ٌقؾ معه ؟ ومن ٌقؾ ضده ؟ لمهاذا تؽٌهرت نظرتنها 

تطرحههها  تإلهى المعلههم ؟ وههل كههل مههن ههو معلههم ٌسهتحق أن ٌكههون معلًمهها ؟ الفنهان: لتسههاإال

مجموعة أعمال سعٌد قمحاوي عن المعلم ، تلك المهنة التً ارتبط بها سعٌد منذ وقت مبكهر 

 أعطاها بسخاء ودون حساب .و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفنان سعٌد قمحاوي  ( ) المراءة ( 47شكل رقم ) 

 م4154 -  االجسام الظاهرة فً المراءة تبدو أصغر وأبعد مما هً علٌه فً الواقع  
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 األمٌرخالد  -6

ههـ  وعمهل فهً ٖٓٗٔمهن معههد التربٌهة الفنٌهة فهً عهام  اهأمٌهرتخرج الفنان خالد أحمد      

ههـ ، 9ٓٗٔمل دراسته من خاللها فً الكلٌات المتوسهطة فهً عهام كٌم لفترة من الزمن أعلالت

ومن ثم تفرغ لفنه بعد ذلك حٌهث طهور الفنهان مهن خبراتهه وقدراتهه عهن طرٌهق الممارسهة ، 

 اهأمٌهربالبحث الدائم والمستمر عن كل جدٌد فً مجال الفنون البصرٌة ، وٌرا الفنان خالهد 

احههل حسههب وصههفه مههن خههالل تجربتههه الفنٌههة ، حٌههث جذبتههه السههرٌالٌة بؤنههه مههر بعههدة مر

صب المنفتح ، وما لبث أن تؤثر بالتعبٌرٌة بخاماتها التقلٌدٌة وتجاربهها الخبؤؼوارها وخٌالها 

 .  Digital Artأرت لجتاٌمرحلة الفن الرقم أو الد إلىالثرٌة ، ومن ثم انتقل الفنان 

م 997ٔانت التجربة اهأولى لً فهً ههذا المجهال فهً عهام وٌضٌؾ الفنان خالد اهأمٌر ك     

حٌث عرضت أول إنتهاج لهً مهن الفهن الرقمهً فهً معهرض جمهاعً فهً أتٌلٌهه جهدة للفنهون 

التشههكٌلٌة ، وكانههت هههذه التجربههة بمثابههة النقطههة التههً أبعههدتنً عههن السههاحة الفنٌههة لفتههرٍة مههن 

ن السهاحة الفنٌهة والتشهكٌلٌة ، كانهت الزمن ، حٌث ٌقول اهأمٌر إن الفترة التً انقطع فٌهها عه

بمثابة فترة تجرٌب وتطوٌر لقدرات وإمكانات خالهد اهأمٌهر ، وكهان تواصهله مهع المعهارض 

 الخارجٌة لتحقٌق الفائدة وتطوٌر اإلمكانات .

وٌههرا اهأمٌههر أن الفنههان المطلههع هههو مههن ٌطههور ذاتههه وقدراتههه وإمكاناتههه هأن الفههن لؽههة      

فههً وقتنهها الههراهن ٌإدٌههها وٌتلقاههها كافههة أطٌههاؾ المجتمههع ، وٌتههؤثر  عالمٌههة ورسههالة ثقافٌههة

بههالتطور والتقنٌههة الحدٌثههة ، حٌههث إن معظههم الفنههون البصههرٌة المعاصههرة تعتمههد علههى التقنٌههة 

 بشكل أو بآخر .

 -(8ٖقدم اهأمٌر عمله الفنً )فراغ(وهو عمل فنهً تجهٌهزي فهً الفهراغ الشهكلٌن رقهم )     

مره  فً معرض الفهن المعاصهر الخهاص بمإسسهة أجنحهة عربٌهة  ( الذي عرضه هأول9ٖ)

جمٌههل  ؾتحهت عنهوان فعالٌهات أسهبوع حههً أجنحهة عربٌهة ، برعاٌهة مههن مبهادرة عبهد اللطٌه

م( ، وتمٌهز ههذا العمهل بكونهه جهاء ٖٕٔٓلدعم المشارٌع باب رزق جمٌل ، فً مدٌنة جدة )
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تتضهح للمتلقهً مهن المشههد اهأول  محماًل بالدالالت والمفهاهٌم الصهرٌحة والمباشهرة ، والتهً

للعمل ، فالخامهات التهً اسهتخدمها الفنهان ترمهز إلهى المهإثرات التهً قهد تصهادفنا فهً حٌاتنها 

الٌومٌة ، أنا وأنت ، ولو استسلمنا لتلك المإثرات سواء كانت إٌجابٌة أو سلبٌة فإننا سهنعٌ  

ٌاتنها الٌومٌهة ، ولكهن ٌجهب حٌاة متذبذبة ملٌئة بالمصادفات والصدمات التً قد تعٌهق سهٌر ح

 علٌنا التؤقلم مع كافة المإثرات بشكل معتدل ، بحٌث نستطٌع العٌ  بشكل متوازن وسلٌم .

سهم وفهً حهدٌث ٕٓٓ×سهمٕٓٓ×سهمٌٕٓٓقع العمل الفنً فً حٌهز مهن الفهراغ مقهداره      

فهن الفنان مع الباحث ٌقول اهأمٌهر: "كانهت بداٌهة ههذا العمهل مهن فكهرة عمهل فنهً بواسهطة ال

الرقمً عن طرٌق الكمبٌوتر، ولكننً وجدت نفسً أتجه إلى أن أحول هذا العمل إلهى شهكل 

كرة من كرات تهنس  ٓ٘ٗفنً محسوس فً الفراغ ، حٌث استخدم خالد اهأمٌر ما مجموعه 

الطاولة ، ؼلفها بقطع  من قصاصات الجرائد ، حٌهث اختهار عبهارات ترمهز إلهى المهإثرات 

مكن أن تكون تلهك المهإثرات ههً المكهون الرئٌسهً لشخصهٌاتنا أو الجٌدة والسٌئة ، وكٌؾ ٌ

المسٌطر على تصرفاتنا ، إن تركنا لها ذلهك ، كمها تحكهً هٌئهة ذلهك اإلنسهان وجلسهته حالهة 

الحٌههرة ، والحههوار الههذي ٌههدور فههً داخلههه ومقههدار الصههراع الههذي ٌجههده اإلنسههان نتٌجههة تلههك 

ائههد والتههً تحمههل داللههة هأخبههار معلقههة بسههلك المههإثرات ، وتلههك الكههرات المؽلفههة ببقاٌهها الجر

شفاؾ من الناٌلون إلى وسط صالة العرض ، فكان هنا عنصر الجهذب للمتلقهً بإٌجهاد البعهد 

الفراؼً فً داخل العمل الفنً وكؤنه معلق فً الفضاء ، وكان هنالك ضوء مسلط على تلهك 

دار تلهك الحٌهرة فهً الكرات من أحهد أركهان قاعهة العهرض ، أعطهى بعهداً جمالٌهاً ٌوضهح مقه

هٌئة ذلك اإلنسان وما ٌحٌط به من مإثرات ، وهذا التعلٌق ٌهدل علهى أن اهأفكهار فهً داخهل 

اإلنسههان معلقههة لحظههة التفكٌههر دون اتخههاذ قههرار معههٌن فهههً فههً حالههة تعلٌههق إلههى أن ٌتخههذ 

اإلنسههان قههراًرا وٌتصههرؾ تجههاه تلههك المههإثرات ، وهنهها ٌمكههن أن ٌكههون المههردود إٌجابٌههاً أو 

 سلبٌاً.
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هـ5343 –( خالد األمٌر 48شكل رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013 -) فراغ ( الفنان خالد االمٌر  -( 49شكل رقم )
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 مساعد الحلٌس -7

بالكلٌهة التقنٌهة  اسهتاذً أم وٌعمهل 7ٖٖٔولد الفنهان والمهنهدس مسهاعد أحمهد الحلهٌس عهام      

ال الهندسة . ولدٌهه العدٌهد مهن الهدورات ى درجة الماجستٌر فً مجعلحاصل  جدةحافظة مب

وور  العمل فً مجال الفنون البصرٌة ، كانت بداٌات مساعد الحلٌس منذ الصهؽر ، حٌهث 

ٌم العههام ، ومهن ثههم سهعى بمجهوداتههه الشخصهٌة فههً علهبهرز فههً مجهال الرسههم فهً مراحههل الت

 تطوٌر هذه الموهبة الفطرٌة .

ا فهً عهام بدأ الفنان مساعد الحلٌس ممارسة الف      ًٌّ م ، حٌهث ٌهرا ٕٕٔٓنون البصرٌة فعل

أن التطههور الثقههافً وثههورة االتصههاالت لههها دور كبٌههر فههً زٌههادة خبههرات ومهههارات الفنههان 

وثقافته البصرٌة ، وٌرا الحلٌس أن حب التؽٌٌر ومحاولة إٌجاد أفكار تحاكً ما وصل إلٌه 

فن التجهٌز فً الفراغ وؼٌهره مهن الفنانون العالمٌون ، هو ما دفع الفنان السعودي لممارسة 

الفنون المفاهٌمٌة المعاصرة ، كما ٌإمن الحلٌس بؤن فن التجهٌز فً الفراغ هو أكثر الفنهون 

قوة فً أداء رسالته من خالل الطرٌقة التً ٌفرض بها الفنهان أسهلوبه وطرٌقتهه للتعبٌهر عهن 

اجتماعٌة أو دٌنٌة من  مضمون عمله الفنً ، حٌث ٌسعى الفنان إلى إٌصال رسالة فكرٌة أو

خالل عمله الفنً ، وٌكون ذلك مهن خهالل العدٌهد مهن اهأسهالٌب واالتجاههات الفنٌهة ، والتهً 

 ٌعتبر فن التجهٌز فً الفراغ هو أفضلها فً ذلك .

قههدم الحلههٌس العدٌههد مههن اهأعمههال الفنٌههة فههً مجههال فههن التجهٌههز فههً الفههراغ العدٌههد مههن       

( ، الذي عرضه ٓٗلٌس عمله الفنً المسمى دٌنامٌك شكل رقم )اهأعمال، وقد اختار لنا الح

م فً مدٌنة جدة ، قدم الفنان الحلٌس عمله الفنهً ٕٕٔٓفً المعرض الجماعً "سدره" عام 

الههذي جههاء علههى شههكل سههجادة صههالة مصههنوعة مههن الجنزٌههر ، حٌههث اسههتؽل الفنههان سالسههة 

سههته ، وبمهها أن الجنزٌههر ٌعمههل ومرونههة الجنزٌههر لٌربطههها بالههدٌن اإلسههالمً ومرونتههه وسال

على الدوام دون كلل أو ملل ، فإن اإلنسان المسلم هو فهً عبهادة دائمهة بإخالصهه فهً عملهه 

وتفانٌههه ، فاإلسههالم لكههل زمههان ولكههل مكههان ، كمهها أن الجنزٌههر ٌصههلح لكههل زمههان ومكههان ، 
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، هً القوة التً فالدٌنامٌكٌة التً تربط بٌن اإلنسان المسلم والمرونة وسالسة وقوة الجنزٌر 

ٌهبها اإلسالم لإلنسان المسلم فً كافة أعماله إذا عرؾ كٌؾ ٌسهٌرها وٌتهؤقلم معهها ، وٌهرا 

الحلهٌس أن تسههمٌته لههذا العمههل الفنهً " دٌنمههك " جهاءت مههن الدٌنامٌكٌهة المسههتمرة فهً حٌههاة 

 (.ٔٗ)اإلنسان المسلم فهو فً حراك دائم وعبادة لخالقه ال تتوقؾ إال بتوقؾ الحٌاة شكل 

 

 ( )دٌنامٌك( الفنان مساعد الحلٌس31شكل رقم )

 

 م4155( الفنان مساعد الحلٌس ) دٌنامٌك( سجادة مصنوع من الجنزٌر35شكل رقم )
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 الفنان راشد الشعشعً -8

هـ  ولد راشد فً أسهرة مهتمهة بالتربٌهة 97ٖٔراشد بن محمد الشعشعً من موالٌد عام      

ًما للتربٌة الفنٌة ، حٌث ٌقهول راشهد : كانهت بهداٌتً مهع الفهن الفنٌة حٌث كان والده ٌعمل معل

ٌُعلِّم التربٌهة الفنٌهة  منذ كنت صؽٌراً فً الصؾ الثانً االبتدائً ، من خالل مشاهدتً والدي 

للطالب فؤصبحت مولًعا بهالفن ، حصهل الشعشهعً علهى درجهة البكهالورٌوس مهن جامعهة أم 

الفنٌهة أكمهل خاللهها دراسهته العلٌها فهً جامعهة أم  هـ ثم عمل معلَما للتربٌة8ٔٗٔالقرا عام 

ههـ ، بهرزت موهبهة الشعشهعً ٖٓٗٔالقرا فً مجال تخصصه حٌث تخهرج منهها فهً عهام 

مبكههراً ، حٌههث طورههها وسههعى جاهههداً لههذلك بالتحاقههه بقسههم التربٌههة الفنٌههة ، ثههم بعههد تخرجههه 

للفنهون البصهرٌة شارك فً العدٌد مهن المعهارض ، والتهً قادتهه إلهى تؤسهٌس مركهز تسهامً 

 بمدٌنة جدة ، تال ذلك مشاركات عدٌدة فً المعارض الداخلٌة والخارجٌة.

فً حدٌث الفنان مع الباحث ٌعتبر الشعشعً أن الفنهون المعاصهرة ههً فهً بهداٌاتها فهً      

المملكههة العربٌههة السههعودٌة ، وٌههرا أن التٌههارات العالمٌههة للحٌههاة المعاصههرة سههاهمت بشههكل 

ن التجهٌز فً الفراغ ، وؼٌره من الفنهون البصهرٌة المعاصهرة ، وٌضهٌؾ كبٌر فً ظهور ف

إن العالقههة بههٌن فههن التجهٌههز والقضههاٌا التههً تهههم الفنههان السههعودي هههً عالقههة المعاصههرة 

ومساٌرة التطور والثورة التً ٌشهدها العالم فً كافة المجاالت ، فالفنهان المطلهع الملهم كلمها 

وتعبٌههره ، كمهها ال ٌههرا الشعشههعً تههؤثًٌرا لفههن التجهٌههز فههً زادت ثقافتههه كلمهها تؽٌههر مفهومههه 

الفراغ علهى قضهاٌا المجتمهع السهعودي أو اهأمتهٌن اإلسهالمٌة والعربٌهة ، حٌهث ٌهرا أن فهن 

التجهٌز فً الفراغ ال ٌزال فً بداٌاته لدا الفنان السهعودي ونظهراً هأن التهؤثٌر ال ٌقهاس فهً 

م التجهٌههز فههً العههالم العربههً ولههدا الفنههان وقهت وجٌههز علههى حههد تعبٌههره وذلههك لحداثههة مفههو

 السعودي .

وعن سبب توجهه الفنهانٌن تجهاه فهن التجهٌهز فهً الفهراغ ٌقهول الشعشهعً أن السهبب فهً      

ذلك هو محاولة الفنان صنع إثارة مواكبة للمعاصرة فً التعبٌر علهى مسهتوا ثقافهة المتلقهً 



  

- 131 - 
 

فهً الطهرح ، ولهً كفنهان أسهلوبً ، وٌرا أن ما ٌمٌزه عن ؼٌره أن لكهل فنهان خصوصهٌته 

 الخاص فً التنفٌذ .

قدم الشعشعً مجموعة من اهأعمهال المفاهٌمٌهة فهً كثٌهر مهن المعهارض ، وشهارك فهً      

العدٌد من المعهارض الداخلٌهة والخارجٌهة ، ومهن اهأعمهال التهً قهدمها راشهد الشعشهعً فهً 

م ، كمها ٕٕٔٓأرت دبهً مجال فن التجهٌز فً الفراغ عمله الفنً الطهرد الهذي عهرض فهً 

(وكهان ذلهك ٕٗقدم راشد عمل فنً تجهٌزي حركً فً الفراغ أسماه )الحصاد( شهكل رقهم )

م ، حٌهث ٖٕٔٓفً معرض الباب الثامن فً مركز تسامً للفنون البصرٌة بمدٌنة جدة عام 

ٌتحدث هذا العمل عن ثقافة ممارسة الحٌاة فً المجتمعات اإلسالمٌة والظهروؾ التهً ٌمكهن 

مر بها اإلنسان ، سواء كانت حروب ، أو فقر ، أو سٌاسة ، أو اقتصهاد ، ورمهز الفنهان أن ٌ

م علهى ٗ×ٖباستخدامه السجاد إلى الهوٌة اإلسالمٌة حٌهث فهر  قطعهة مهن السهجاد بمقهاس 

اهأرض ثم جاء بجهزء مهن السهٌارة وههو مها نسهمٌه الهدفرنس الخلفهً للسهٌارة والهذي ٌشهتمل 

هها العمههود الخلفههً وإطههارٌن مههن  ًٌّ إطههارات السههٌارة وثبههت فههً أحههد اإلطههارات محرًكهها كهربائ

لتحرٌك اإلطارات ، من ثم تهم تثبٌهت أحهد اإلطهارات فهً اهأرضهٌة الخاصهة بعهرض العمهل 

الفنً ، وٌرمز الفنان من تلك الحركهة الدائرٌهة التهً كهان ٌهدور فٌهها دفهرنس السهٌارة ، إلهى 

ركهة مهإثرة وقوٌهة ، وٌطهرح الفنهان مهن الثبات رؼم الحركة المسهتمرة ، ورؼهم أن تلهك الح

خهالل ههذا العمهل الفنهً التجهٌهزي عهدة تسهاإالت علهى المتلقهً وعلهى أفكهاره ، مهن نحههن ؟ 

وكٌؾ نعٌ  ؟ وكٌؾ ٌرانا من هم حولنا ؟ وٌكمن المفهوم الجمالً فً هذا العمل الفنهً فهً 

ومهها صههنعته  الحركههة الدائرٌههة وأثههر اإلطههار علههى السههجاد ، حٌههث ٌلتقههً مهها صههنع ٌههدوٌاً 

والكهربائٌة معاً ، وٌفلسؾ الشعشعً عمله ههذا بؤنهه ٌحكهً الصهراع  ةالتكنولوجٌا المٌكانٌكٌ

النههاتج فههً المجتمعههات العربٌههة واإلسههالمٌة حسههب تعبٌههره ، وهههو نتههاج مهها ٌحههدث بههٌن سههنة 

وشٌعه ، ثورات عربٌة وربٌع قادم ، صراعات ال نهاٌة لها ، كما قدم الشعشهعً العدٌهد مهن 

( والتهً ٖٗعمال فً فن التجهٌز منها السهدادة أو مها أسهماعه ) وجههة نظهر( شهكل رقهم )اال

 تطرق فٌها الى المفاهٌم السٌاسٌة والقضاٌا المعاصرة فً المنطقة.
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 م 4154( من أعمال الفنان راشد الشعشعً ) الحصاد ( 34شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م4154الذي عرض فً معرض اٌام سعودٌة فً البانٌا و -وجهة نظر -( الفنان راشد الشعشع34ًشكل رقم )
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 خالد عرٌج  -9

م ، وتلقى تعلٌمه فً مهدارس مكهة المكرمهة وكهان 98٘ٔولد الفنان خالد عرٌج فً عام      

مولَعهها بالتربٌههة الفنٌههة منههذ صههؽره ، ثههم التحههق بعههد تخرجههه مههن المرحلههة الثانوٌههة بجامعههة أم 

ن ثهم كهان ابتعاثهه إلكمهال دراسهة الماجسههتٌر م ومهه7ٕٓٓالقهرا حٌهث تخهرج منهها فهً عهام 

 م من أسترالٌا تخصص تصمٌم وإعالن .ٕٕٔٓوالتً حصل علٌها فً عام 

اشههترك عههرٌج بالعدٌههد مههن المعههارض واهأنشههطة الفنٌههة علههى المسههتوا المحلههً ، حٌههث      

كانت البداٌة كما ذكر من خالل معرض حجازٌات والذي أقٌم بمدٌنة مكة المكرمهة فهً عهام 

م ، وكانت االنطالقة منه ، ثم تال ذلك العدٌد من المعارض الجماعٌة فهً مجهال الفهن ٖٕٓٓ

المعاصر ، تمٌز عرٌج فً أعماله الفنٌة بتسخٌر أفكاره فً ابتكار مواد جاهزة جدٌدة تهإدي 

رسالة قوٌة للمتلقً ، قدم مجموعة من  اهأعمال الفنٌة المفاهٌمٌهة ، كمها قهدم أعمهال متمٌهزة 

لتجهٌز فً الفهراغ ، كهان آخرهها عملهه الفنهً العمهود وههو عمهل تجهٌهزي حركهً ، فً فن ا

والذي قدمه فً معرض الباب الثامن والهذي نظمتهه مجموعهة تسهامً والتهً تضهم مجموعهة 

من الفنهانٌن المعاصهرٌن مهن ضهمنهم خالهد عهرٌج ، وعهن العوامهل التهً سهاهمت فهً توجهه 

ول عههرٌج : إن التحههدٌات التههً ٌمههر بههها الفنههان الفنههان السههعودي لفههن التجهٌههز فههً الفههراغ ٌقهه

السعودي هً السبب الرئٌسً فً هذا التوجه ، باإلضافة إلى ثورة المعلومات وتطهور سهبل 

 التواصل والمعرفة .

( ، والهذي قدمهه علهى شهكل ٗٗونتطرق هنها بالتحلٌهل لعمهل عهرٌج العمهود شهكل رقهم )     

ودي أال وهً االرتفاع المتنامً فً تكهالٌؾ عمود بناء لمحاكاة مشكلة تإرق كل مواطن سع

البنههاء وارتفههاع إٌجههارات المبههانً والشههقق ، وٌههرا عههرٌج أن فلسههفة هههذا العمههل التجهٌههزي 

 الحركً .

وتعكههس المههادة المسههتخدمة فههً العمههل الفنههً موضههوع العمههل ومحتههواه ورسههالته ، كمهها      

ٌل الرسالة ، كما استخدم الفنهان تحمل العدٌد من الدالالت واإلشارات التً تساعد على توص
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موتور محرك داخل العمود)دٌنامو(، مع قطعة من الخشب من تصمٌم الفنهان لتحهرك ألهواح 

العمود تباعاً من تحت إلى فوق ، مصدرة بذلك ضربات قوٌة على قاعدة العمل الفنهً تشهبه 

لبنهاء ، حٌهث ضربات المطرقة على المسامٌر ، وكؤنه بذلك ٌنقل المتلقهً إلهى موقهع عمهال ا

ٌلفت االنتباه بذلك الصوت ، ومن ثم ٌدخل المتلقً إلهى عهالم البنهاء مهن خهالل اهأسهئلة التهً 

ٌطرحها مع نفسه عن فكرة العمل ومن أٌن تصدر تلك اهأصوات ؟ وما الهدؾ منها ؟ وهنها 

 تجٌب فلسفة الفنان عن تلك التساإالت .

كتب فٌه " العمود أساس البنهاء ، واهأسهرة حٌث علق الفنان على هذا العمل ببٌان بسٌط      

والسههكن عمههود المجتمههع . الحركههة ال تعنههً التقههدم دائمههاً . أنهها ال أملههك بٌتههاً ... وال سههقؾ 

ٌحجبنههً فههً العههراء ، لههوال عههامودي الفقههري ، النثنههت هههامتً .... كههل شههًء فههً الوجههود ، 

)خالهد عهرٌج ة أو الطاحنهة ".بحاجة لعامود كً ٌقؾ ... ثم ... ال ٌصمد فوق اهأعمدة الراقص

 (مٕٕٔٓ، اتصال شخصً ،

 

 عمل فنً تجهٌزي حركً  –العمود  –( الفنان خالد عرٌج 33شكل رقم )
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 هدى المزروع -51

قدمت الفنانة السعودٌة هدا صالح المهزروع فهً مسهابقة الفهن السهعودي المعاصهر فهً      

ز فهً الفهراغ وفهن الفٌهدٌو ، مهن دورته الثانٌة والعشهرٌن ، عمهل فنهً ٌهربط بهٌن فهن التجهٌه

خالل عمل فنً تجهٌزي فً الفراغ ٌتحهدث عهن الحرٌهات والثهورات العربٌهة ، وٌرصهد مها 

ٌدور مهن أحهداث مإلمهة وقضهاٌا تههم المجتمعهات العربٌهة ، وكانهت فكهرة ههذا العمهل الفنهً 

رائهد التجهٌزي ، هً عبارة عن مجموعة من الكتب ) مكتبة ( تم تؽلٌفها بقصاصات من الج

التً تحمل عناوٌن لألحداث التً تدور فً بعض الدول العربٌة مثل تونس ومصهر وسهورٌا 

م وحتهى وقتنها الهراهن ، وكانهت ههذه الكتهب تقهؾ بشهكل رأسهً بحٌهث ٌقهؾ ٕٔٔٓمنذ عام 

علٌها كرسً ، وهنالهك مجموعهة مهن الهدمى البالسهتٌكٌة علهى هٌئهة أشهخاص ٌتسهلقون ههذه 

لى هذا الكرسً ، فٌما ٌنتج عن ههذا الصهراع دمهار ودمهاء الكتب ، وٌتصارعون للوصول إ

وانهٌار لهذه الكتب ، التً بهدورها ٌسهقط كهل منهها علهى اآلخهر ، وفهوق ههذه الكتهب كرسهً 

الرئاسة الذي ٌشهبه بٌهت العنكبهوت حٌهث تنتشهر فٌهه اهأجسهاد المعلقهة ، وكؤنهه مصهٌدة لتلهك 

، وفً زواٌهاه بهؤلوان ذهبٌهة ، وأخهرا اهأجساد ، وتؤتً اهأوجه التً تقؾ فوق هذا الكرسً 

ملطخة بالدماء ، وأخرا مؽلفة بقصاصات الجرائد ، فال تعرؾ لها مالمح ، وعنهدما تنههار 

 هذه المكتبة تتساقط الكتب تباعاً وبالتالً ٌسقط الكرسً .

وحاكههت المههزروع مههن خههالل هههذا العمههل الفنههً مشههاكل االسههتبداد بالرئاسههة فههً الههدول      

ا ٌسهمى بهالربٌع العربهً ،فهً كهٍل مهن تهونس ولٌبٌها ومصهر وسهورٌا ، وتطرقهت العربٌة وم

إلٌههها بجههراءة ، حٌههث رمههزت مههن خههالل هههإالء إلههى كههل مسههتبد وظههالم لحقههوق شههعبه ، بههؤن 

 نهاٌته هً نهاٌة حتمٌة بالسقوط ال محالة . 

ً استخدمت المزروع وسائط مختلفة فً عملها التجهٌزي حٌهث جمعهت بهٌن التجهٌهز فه     

الفهههراغ والتهههؤثٌرات الضهههوئٌة ووسهههائط مختلفهههة مثهههل الكرسهههً وورق الصهههحؾ والخٌهههوط 

( دقههائق ، مههع  7ٓ,ٗوالبالسههتك باإلضههافة إلههى عههرض الفٌههدٌو المصههاحب للعمههل لمههدة ) 
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مجموع من المهإثرات الصهوتٌة والضهوئٌة فهً العمهل التجهٌهزي الهذي أطلقهت علٌهه مسهمى 

كههون كرسههً الرئاسههة بمثابههة التاكسههً ، الههذي  ( كناٌههة منههها عههن٘ٗ)التاكسههً( شههكل رقههم )

 ٌحملك وحتماً سوؾ ٌنزلك فً مكان ما وٌقل ؼٌرك ال محالة . 

 ةٍ رسههال إلههىوتههرا المههزروع أن الفههن المفههاهٌمً هههو فههن بصههري ٌحههول فٌههه الفنههان فنههه      

مهن  بصٌػ فنٌة أكثر تهؤثٌراً  اإلنسانثقافٌة فلسفٌة ، وترا أن مثل هذا اهأسلوب الفنً ٌتناول 

ى حهد تعبٌرهها ، وتحمهل المزروعهً درجهة علهكسهً عهدم االسهتقرار اؼٌره ، فؤنا أقصد بالت

متقدمهة  الماجستٌر فهً التربٌهة الفنٌهة ، وشهاركت فهً العدٌهد مهن المسهابقات وحققهت مراكهز

 هـ(ٖٗٗٔربٌع الثانً، ٕٔ)هدا المزروع ، اتصال شخصً ،وحصدت العدٌد من الجوائز .

 

 فن تجهٌز فً الفراغ  -م هدى المزروع 4154 –تكسً ( )   -( 31شكل رقم )

 مع استخدام وسائط تكنلوجٌة فً العمل الفنً  
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 والفنان حسان محمد حسن خان محمد ٌونس قزدر ابتسام -55

م حٌث كانت منذ طفولتها مولعة بهالفن وتلقهت 98ٖٔ معا ابتسامولدت الفنانة السعودٌة      

، حٌث تؤثرت بشقٌقتها التً كانت دائماً مها  جدةالثانوي بمدٌنة ٌمها االبتدائً والمتوسط وعلت

له اهأثر البهالػ فهً  انعجاب بؤعمال شقٌقتها ، ما كإو ابتسامترسم لوحاتها فً ظل تؤمل من 

دراسة الفهن حهٌن التحقهت بجامعهة الملهك عبهد العزٌهز تخصهص فنهون إسهالمٌة  إلىأن تتجه 

مهن ثهم التحقهت بؤكادٌمٌهة نفٌسهة للفنهون بمدٌنهة م بتفهوق ، وٕٙٓٓوتخرجت منهها فهً العهام 

 كؤستاذه ومدربة للفنون . جدة

م ، ثم انتقل إلى المنطقة الجنوبٌهة ، فهً الوقهت 97ٙٔولد حسان فً مدٌنة جدة فً عام      

الذي نشؤ فٌه حسهان فهً أسهرة تههتم بالتربٌهة الفنٌهة حٌهث كانهت والدتهه معلمهة للتربٌهة الفنٌهة 

ت دائماً ما تشهجعهم علهى ممارسهة الفهن ، وإظههار قهدراتهم وإبهداعاتهم ، بمدٌنة بٌشة ، وكان

حٌث برز حسهان فهً تلهك الفتهرة وبهدأ اهتمامهه بهالفن والرسهم ، ثهم التحهق حسهان بعهد إنههاء 

الدراسة الثانوٌة ، بجامعة الملك عبد العزٌز تخصص هندسهة صهناعٌة ، حٌهث تخهرج منهها 

 م .ٕٗٓٓفً عام 

م بالفن لدا كٍل من حسان وابتسهام عنهدما ارتبطها ببعضههما ، فقهررا أن زاد هذا االهتما     

ٌتجههها للفنههون البصههرٌة المعاصههرة ، حٌههث شههاركا بههؤكثر مههن عمههل مشههترٍك فههً العدٌههد مههن 

المعارض الفنٌة فهً النهادي اهأدبهً بجهدة وبٌهت التشهكٌلٌٌن بجهدة . ٌعرفهان فهن التجهٌهز فهً 

ر مهن القٌمهة الجمالٌهة وهدفهه مناقشهة ومعالجهة قضهاٌا الفراغ بؤنه  فن ٌعتمد على الفكرة أكثه

المجتمع ،  وهو مجموعة ترسبات ثقافٌة وفنٌة سابقة لدا الفنهان تجبهره علهى الوصهول إلهى 

هذا المستوا المتقدم من التعبٌر خارج إطار اللوحهة المسهطحة ، كمها أنهه مفههوم جدٌهد للفهن 

بداٌتهما الفنٌة كما ذكرا من خالل مإسسهة  ٌعتمد على الفكر أكثر من القٌمة الجمالٌة ، كانت

أجنحة عربٌة والتً ترعى الفنون كمإسسهة خاصهة تههتم بهالفنون البصهرٌة ، وٌتحهدثان عهن 

عملهما ) الرحٌل ( وعن المصاعب التً قابلتهما فً عهرض ههذا العمهل الفنهً التجهٌهزي ، 
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إلهى اهأسهتاذ محمهد  حٌث ٌقوالن : كان الفضل فً ظهور هذا العمل الفنهً إلهى النهور ٌرجهع

)إبتسهام م(.ٕٕٔٓحسن حٌث رحب بنا وبعملنا وشجعنا على عرضه فً معرض داما أرت )

 هـ(ٖٗٗٔجماد اهأول ،ٕ٘وحسان ، اتصال شخصً ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 ابتسام محمد و حسان خان –م 4154( ) الرحٌل ( 36شكل رقم ) 

والفنهان حسهان خهان ) الرحٌهل ( شهكل ٌمكن وصؾ عمل كالً مهن الفنانهة ابتسهام محمهد      

( بؤنه عبارة عن هٌكل عظمً لجسم إنسهان تهم تشهكٌله مهن أصهابع الؽهراء الجهاهز ٙٗرقم )

شههكل جلههد إنسههان مههن الخلههؾ مههن  ى)السههلٌكون( الشههفاؾ ، وؼطههاء خلفههً لهههذا الجسههم علهه
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فهان ومئتهان السٌلكون المصهور أو الذي تم إذابته ، حٌث ٌقوال : إنهما اسهتهلكا مها مقهداره أل

(، لتشهكٌل هٌكههل عظمههً مهن السههلٌكون لجسههم ٕٕٕ٘واثنهان وخمسههون إصهبًعا مههن الؽههراء )

اإلنسان ومن ثم الؽالؾ الذي ٌمثل الجلد لههذا الهٌكهل العظمهً حٌهث ٌهؤتً ههذا الؽطهاء  مهن 

ٌتنصل هذا الهٌكل العظمً وٌخرج مهن الخلؾ للرأس والظهر والمإخرة من اهأقدام ، حٌث 

جسده وجلده وٌرحل بسبب تؽٌهر اإلنسهان وقسهوته تجهاه أخٌهه اإلنسهان ، فٌقهرر ههذا الهٌكهل 

 العظمً الرحٌل ولٌس الرحٌل فحسب بل الرحٌل واجتثاث القلب من بٌن اهأضالع .

وب تكنٌكهً وٌمكن أن نقول : إن الفنانٌن قد وفقها فهً صهدم المتلقهً بخامهة جدٌهدة وأسهل     

فرٌد، وتم لصق هذه اهأصابع متصلة مع بعضها البعض بواسطة نفس الخامة ) السهلٌكون ( 

ومن ثم تم تثبٌت الهٌكل العظمً من الكتفٌن والٌهدٌن بواسهطة أسهالك متصهلة بمربهع مجههز 

بفتحههات مناسههبة لمواقههع اهأعضههاء التههً ٌتصههل بههها ، حٌههث تههم تثبٌههت هههذا المربههع فههً وسههط 

وربطه بالسقؾ مباشر ، وكذلك تم ربط الهٌكل العظمً بؤجزاء بسٌطة من صالة العرض ، 

السٌلكون السائل على شكل هالم متقطهع ٌهربط بهٌن الجلهد والهٌكهل العظمهً ،  حٌهث ٌخهرج 

الهٌكل العظمً من الجسد ، معلًنا تمرده علهى اإلنسهانٌة وعلهى الفطهرة ، ممسهًكا القلهب بٌهده 

 (.ٙٗالٌسرا شكل رقم )

الفنانان معاناتهما فً نقل العمل الفنً وتركٌبه حٌث ٌحتاج إلى دقة متناهٌة فهً  وٌروي     

التركٌههب ، كمهها ٌحتههاج إلههى ظههروؾ صههعبة جههداً لنقلههه مههن مكههان إلههى آخههر ، وعههن نههوعً 

السٌلكون الذي تم استخدامه فً العمل ، ٌقول الفنانان : إنهمها ٌعلمهان بهؤن هنهاك نهوعٌن مهن 

ٌد وال ٌتؽٌر لونه مع الزمن ، ومنهمها مها ههو رديء حٌهث ٌتؽٌهر السٌلكون ، منهما ما هو ج

 لونه من الشفافٌة إلى الصفار مع مرور الوقت . 

ولقد انطلقت فكرة الفنهانٌن مهن خهالل القضهاٌا التهً تحهٌط بالعهالم اإلسهالمً فهً الوقهت      

امله مهع الراهن من ثورات وصراعات ، والطرٌقة الوحشٌة التً وصل إلٌها اإلنسان فً تع

أخٌه اإلنسان ، كما أن تخلً اإلنسان ورحٌله بعٌداً عن مبادئه وقٌمه ، همها سهببان رئٌسهٌان 
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لهههذا العمههل الفنههً التجهٌههزي ، ولقههد اختههارا أن ٌطلقهها اسههم الرحٌههل علههى هههذا العمههل ، لكههون 

 الرحٌل هنا هو رحٌل الضمٌر ورحٌل الروح من اإلنسان ، بتخلٌه عن قٌمه وفطرته .

إنسهانً رهٌهب ، ٌعبر عن موقهؾ  ارائعً  االباحث أن الفنانٌن قد قدما عمالً تجهٌزًٌّ  اوٌر    

سهلوب ، فاسهتخدام مثهل اهأ اهمٌة فً وقتنا الراهن ، وٌمكن لهما تطوٌر ههذوهو ؼاٌة فً اهأ

ل ئامة ٌمكن أن ٌعكس النٌة والمحتوا ، وٌحمل العدٌد من الدالالت التً تنقل الرسهاالخهذه 

ه افنًٌّ  منه عماًل  علالمتلقً ، والصدمة التً ٌحققها العمل للوهلة اهأولى تج إلىبامتٌاز  ًٌّ  اعالم

ن فهً المسهتقبل لتطهوٌره وتحسهٌنه ، حٌهث ٌحقهق العمهل بوقوفهه فهً ا، ٌمكن أن ٌسعى الفنان

للمتلقً بوجود القلب فً الٌد الٌسهرا للهٌكهل العظمهً ، وخهروج ههذا الهٌكهل  الفراغ صدمة

اهأمهان اإلنسهانً ، اال أن العمهل ٌفتقهد للقهوة التركٌبٌهة  ب، ٌدل علهى ؼٌها العظمً من الجسد

 والتكامل الفنً  .

 أشجان خالد السلٌمانً  -54

كافحت أشجان السلٌمانً كثٌراً فً مجال تخصصها الفنً والذي لهم تجهد قبهواًل فٌهه مهن      

التربٌههة والتعلههٌم خههالل الهٌئههات والمإسسههات التههً ترعههى الفنههون البصههرٌة ، أو مههن خههالل 

لتدرٌس الفنون ، حٌث تخرجت السلٌمانً مهن جامعهة أم القهرا ، تخصهص تربٌهة فنٌهة ولهم 

توفق فً الحصول على عمهل فهً مجهال تخصصهها ، مها أجبرهها علهى قبهول التوظٌهؾ فهً 

مجال تجاري كمشرفة مبٌعات بإحهدا الشهركات ، وكانهت أشهجان تحهن دوًمها إلهى فنهها مهن 

، وتسهعى بكهل مها أوتٌهت مهن قهوة لتطهوٌره ، ولمواكبهة الحهراك الفنهً  حٌن آلخر فال تهملهه

للفنون البصرٌة فً المملكة والعالم من خالل االستزادة بكل ما ههو جدٌهد فهً ههذا المجهال ، 

القٌادة فهً عملهها ، تولهدت لهدٌها  ةومن خالل القراءة واالطالع ، ومن خالل تولٌها مسإولٌ

تصادفه من مواقؾ ٌومٌة فً الحٌاة االجتماعٌة بهالفن ، عهن  أفكار ومفاهٌم إبداعٌة لربط ما

 طرٌق فن التجهٌز فً الفراغ .
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قدمت أشهجان موضهوعها ) عنصهرٌة ( لتوضهح مالمهح العنصهرٌة فهً كافهة أشهكالها ،      

سههواء كانههت فههً اهأعمههال ، أو فههً التوظٌههؾ ، أو فههً المهههن ، أو فههً العنصههرٌة العرقٌههة ، 

 ( .7ٗلى فئة معٌنة بعٌنها شكل رقم )واحتكار بعض اهأنشطة ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م4154( ) العنصرٌة( الفنانة أشجان السلٌمانً 37شكل رقم )

ٌتكون موضوع السلٌمانً من مجموعة من الزجاجات بنفس الحجم والشكل ، ولكنهها تحمهل 

فً داخلها سائل ملون ، فمنها اهأحمر واهأصفر واهأزرق والبنفسجً واهأسهود وؼٌرهها مهن 

هألوان ، حٌهث وضهعتها بشهكل منهتظم علهى هٌكهل خشهبً بمثابهة القهارب علهى شهكل مربهع ا

ٌطفههو فههوق المههاء ونظمتههها تنظًٌمهها ٌجههذب المتلقههً للوهلههة اهأولههى بجمههال المههاء  وصههفائه، 

وانعكاس اهألوان بداخله ، واستؽلت السلٌمانً بركة سهباحة لعهرض عملهها التجهٌهزي ، فهً 

حههدا المإسسههات الراعٌههة للفنههون التشههكٌلٌة فههً مدٌنههة جههدة ، حدٌقههة ذي جلههري ، التابعههة إل

× ٕ٘ٔ× 9ٔوالتً تمتلك العمهل فهً الوقهت الهراهن ، بلؽهت مقاسهات وأطهوال ههذا العمهل )

م ( وفهً قهاع بركهة السهباحة تتنهاثر مجموعهة مهن ٗ× م ٓ٘.ٕسم ( وبركة السباحة )  ٕ٘ٔ

نتٌجهة ) عنصهرٌة اإلنسهان ( وفهً تلك الزجاجات الملٌئة بالسهائل الملهون وتقبهع فهً اهأسهفل 
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اهأطههراؾ ، علههى حههدود بركههة السههباحة ، هنالههك مههن ٌراقههب وٌتؤمههل وٌههرفض التههدخل ، 

مجموعة من الزجاجات فً أطراؾ متفرقة من بركة السباحة تراقب عن بعد وتنهؤا بنفسهها 

 ( .8ٗ) -(7ٗعن المشاركة فً تلك العنصرٌة ، إال إنها قلة قلٌله...!  الشكلٌن رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م4154( ) العنصرٌة ( أشجان السلٌمان 38شكل رقم )

وتقول السلٌمانً عهن عملهها : كانهت شهرارة إبهداع ههذا العمهل )عنصهرٌة( نتٌجهة ترفهع      

بعض اهأشخاص  فً العمل الذي كنت أشهرؾ علٌهه  عهن تنظٌهؾ أرضهٌات مكهان العمهل ، 

جة عرقه أو جنسه ، بهل إن مهنهم حٌث ٌقومون بترك هذه المهمة لشخص معٌن من بٌنهم نتٌ

من ال ٌكتفً بذلك ، بل ٌذهب إلى مناداته بؽٌر اسمه ، وإطهالق لقهب جنسهٌته علٌهه ، بؤلفهاٍظ 

تعد عنصرٌة ، علًما بؤن دٌننا اإلسالمً ، حضنا علهى النظافهة ، واحتهرام بعضهنا الهبعض ، 

أو لؽٌهرهم ممهن ال  ونقل صورة حسنة عن دٌننا اإلسهالمً السهمح ، سهواء هأبنهاء اإلسهالم ،

ٌعتنقون العقٌدة اإلسالمٌة ، ومن هنا بدأت فكرة هذا العمل ، والتً مرت بمراحل عده حتى 

 وصلت إلى ما هً علٌه .
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وعن سبب اختٌارها لبركهة السهباحة ، تقهول السهلٌمانً : إن البحهر والمهاء بصهفة عامهة      

لذي ٌدور بٌن الثقافهات والعقهول ، فإنه دائم الحركة ، والشد والجذب ، وهنا ارمز للصراع ا

 سواء التً تسعى إلى نبذ أو تؤٌٌد العنصرٌة . 

وٌحمل هذا العمل دالالت عدٌدة ورسائل ممٌهزة ، جعلهت منهه عمهالً ممٌهًزا ٌجهذب المتهذوق 

للوهلة اهأولى ، بل ٌجعله ٌمتطً هذا القارب لٌعٌ  ههذه التجربهة مهن الصهراع بهٌن الؽهرق 

قبل اآلخر سواء فً ثقافته أو فً شكله ، أو فً لونهه ، أو فهً دٌنهه ، والبقاء على القارب وت

وبٌن البقاء بعٌداً عن هذا الصراع واالكتفاء بالمراقبة ، وقد تمٌزت السلٌمانً ، بؤنها جعلت 

هههذه الخامههات التههً اسههتخدمتها تحمههل رسههائل ضههمنٌة مباشههره ، فشههفافٌة الزجههاج ، توضههح 

المههادة السههائلة الملونههة التههً بههداخل تلههك الزجاجههات ، صههفاء الههروح وصههراحة اإلنسههان ، و

توضح اختالؾ المذاهب واهأدٌان واهأفكار واهأشكال ، والماء والبحر ٌحمل داللهة الصهراع 

 والحراك الدائم .

كمهها قههدمت أشههجان السههلٌمانً العدٌههد مههن اهأعمههال المتمٌههزة فههً مجههال فههن التجهٌههز فههً      

) الستارة ( والذي عرضهته فهً معهرض البهاب الثهامن فهً  الفراغ ، ومن أمثلة ذلك ، عملها

م ، حٌث ٌتحدث عمن ٌقفون فً الخفهاء خلهؾ السهتار ، وٌعملهون بصهمت لتظههر لنها ٖٕٔٓ

هههذه السههتارة بشههكل أنٌههق وجمٌههل دون أن نحههس أو نشههعر بمهها ٌعانٌههه ، المشههتؽلون بتجهٌههز 

فهههاتٌح ، وسالسهههل ، وتجمٌهههل ههههذا المظههههر ، وقهههد اسهههتخدمت السهههلٌمانً فهههً ههههذا العمهههل م

 وكرٌستال .

 ًخلود البقم -54

خلود البقمً فنانة تشكٌلٌة متخصصة فً الفنهون ودارسهة للتربٌهة الفنٌهة ، تخرجهت مهن      

م وكهان حصهولها قبهل ذلهك ٕٓٔٓجامعة أم القرا وحصلت على درجة الماجستٌر فً عام 

م ، ٕ٘ٓٓعههام  علههى البكههالورٌوس فههً التربٌههة الفنٌههة مههن جامعههة الملههك عبههد العزٌههز فههً

وتمٌزت البقمً منذ صؽرها فً مجال التربٌة الفنٌة ، وتوجت ههذا التمٌهز بهؤن توجههت إلهى 
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التربٌة الفنٌة وكرست لها مجهودها العلمهً والعملهً ، حٌهث تشهارك البقمهً فهً المسهابقات 

ا منههها لتطههوٌر خبراتههها  ًٌ التههً تنظمههها وزارة اإلعههالم للفنههون البصههرٌة بشههكل دوري ، سههع

 اتها ومهاراتها .وقدر

قدمت البقمً أعمااًل نحتًٌة ، تمٌزت بهها فهً العدٌهد مهن المحافهل والفعالٌهات ، وتمٌهزت      

فههً اآلونههة اهأخٌههرة باهتمامههها بفههن التجهٌههز فههً الفههراغ ، حٌههث قههدمت عملههها اهأبههرز فههً 

معرض إصدار نادر الثانً الذي نظمته مإسسة أجنحة عربٌة بدعم مهن بهاب رزق جمٌهل ، 

الههذي عقههدت لههه أكثههر مههن دورة فههً كههٍل مههن جههدة ، ودبههً ، وكههان هههذا العمههل ٌحمههل اسههم و

، حٌث كهان تركٌهز  ٓ٘ٔ×ٓ٘ٔ×ٖٓٓ( وأبعاده كما ٌلً ٓ٘ -9ٗ)الحقٌقة ( الشكلٌن رقم )

الفنانة على خامة تعكس قوة اهأعمال التً تقدمها وجمال ٌبهر وٌصدم المتلقً ببرٌق ٌجهذب 

والتً تعكس من خالل لمعان تلك اهأسهطح نعومهة وأنوثهة المهرأة  المتلقً للتؤمل فً اهأشكال

 وجمالها ، وذلك ٌتضح فً لمعان وجمال خامة اإلستٌل .

 

 

 

 

 

 

 

 م4154-( ) الحقٌقة ( الفنانة خلود البقمً 39شكل رقم )

ٌحمههل عمههل الحقٌقههة عههدة معههان ودالالت ، فخامههة اإلسههتٌل خامههة صههلبة قوٌههة ، تحمههل      

عكهس الصهور كهالمرآة ، حٌهث تعكهس نٌهة ومشهاعر الفنانهة وطاقتهها الكامنهة سمات جمالٌهة ت

وعزٌمتههها فههً الوصههول إلههى هههدفها ، وٌتكههون عمههل خلههود مههن مجموعههة مههن الكههرات مههن 
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اإلستٌل متقاربة اهأحجام وجعلت تلهك الكهرات تهرتبط بسهقؾ صهالة العهرض بؤسهالك شهفافة 

إلى اهأكبر حجماً فً المقدمة معطٌهة  مشكلة حلقات دائرٌة متدرجة من الصؽٌرة فً  الخلؾ

بذلك ُبعًدا منظوًرا، أي ٌدعو المتلقً للؽهوص فهً ههذا النفهق الجهذاب لٌصهبح مشهارًكا فعهااًل 

والكرات لتصبح عاكسة  تفً العمل الفنً ومتؤماًل لمهارة الفنان وإتقانه فً جمع تلك الحلقا

رٌههة التههً تحههٌط بطرٌقنهها مههن كههل لكههل مهها حولههها وكؤنههها تحههاكً حٌههاة اإلنسههان كههالمرآة الدائ

، وتوضههح لنهها بشههفافٌة مهها بههداخلنا وكٌههؾ ٌمكههن أن ٌكههون  ةالجهههات فهههً تعكههس لنهها الحقٌقهه

انعكاسه علهى حٌاتنها وتصهرفاتنا بؤسهلوب تجرٌهدي معاصهر ٌحكهً لنها عهن مها أرادت خلهود 

 .البقمً إٌصاله إلى المتذوق عن كون الحٌاة هً طرٌق كالمرأة ٌعكس لنا ما بداخلنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفنانة خلود القمً  -م 4154( ) الحقٌقة(11شكل رقم )

مههن الكههرات المطلٌههة بمههادة اإلسههتٌل ،  ٓٓٔاسههتخدمت البقمههً فههً عملههها مهها مجموعههه      

سههم ، وقههد كههان بٌههان  7وكهان تلههك الكههرات متفاوتههة اهأحجههام حٌههث لههم ٌتجههاوز قطههر أكبرههها 

ٌاة هً مظهر العالقات التً نعٌشها مع أنفسهنا ومهع البقمً لهذا العمل كما كتبته " دوائر الح

اآلخرٌن والبٌئة المحٌطة بنا ، تلك المدارات وما ٌتخللها من فراؼهات وهمٌهة ومدركهة....ما 
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هههً إال رحلههة البحههث عههن الحقٌقههة وانعكاسههاتها علٌنهها وعلههى مهها ٌحههٌط بنا...ذلههك االنعكههاس 

. متكهررة  و متشهابهة ... متكهررة  و الناطق بصوت الحقٌقهة التهً ال نقهدر علهى مالمحهها..

مختلفههة ... تكبههر وتختلههؾ.. تقتههرب وتبتعههد ... تتحههد وتختلههؾ ... وفقههاً لموقفنهها منههها ...وفقههاً 

للكٌفٌة التً نرٌد أن نراها بها. ... ووفقاً للمسافة الفاصلة بٌنها وبهٌن اآلخهر . حركهة . وفقهاً 

كهة ... اٌقهاع ... رة ... صهوت ... حرللحٌز الذي تشهؽله مهن الالشهًء ... فمها ههً إال صهو

  ٌدور ...ٌتؤرجح على ضفاؾ الفضاء ... ٌحمل فً ثناٌاه شًٌئا ما نبحث عنه".)بٌان الفنانة(

وتقههول البقمههً فههً حههدٌثها للباحههث عههن فكرتههها وكٌههؾ نبعههت لههدٌها : نبعههت الفكههرة مههن      

س وأثههره علههى موضههوع ٌهمنههً وٌشههؽل تفكٌههري وهههو موضههع بحثههً الههدائم   وهههو االنعكهها

)خلهود البقمهً ، اتصهال شخصهً ، الرإٌة والتفاعل مع المدركات البصرٌة والحسٌة من حولنا .

 هـ(ٖٗٗٔجماد الثانً ،

كما قدمت البقمً كذلك العدٌد من اهأعمال الفنٌة التجهٌزٌة ، ومن أمثلة ذلك عملها عن      

ٌههة اهأول بمدٌنههة جههدة )الثههورات العربٌههة( ، والههذي عههرض فههً معههرض مسههابقة أجنحههة عرب

للفنهون المعاصههرة ، والههذي حصههدت مههن خاللههه الجههائزة الثانٌههة فههً المسههابقة ، حٌههث قههدمت 

البقمههً كرسههً مطلههً بمههادة اإلسههتٌل ، وهههً اقههرب مهها ٌكههون إلههى اهأرٌكههة ، وتنسههاب علٌههه 

 (.ٔ٘كرات من اإلستٌل متفاوتة اهأحجام شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 م4154 -ربٌع العربً( خلود البقمً )ال  -( 15شكل رقم )
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 براهٌم أبو مسمار إ -53

قدم الفنهان إبهراهٌم أبهو مسهمار العدٌهد مهن اهأعمهال الفنٌهة فهً شهتى اتجاههات ومهدارس      

الفنههون البصههرٌة ، وٌهمنهها هنهها التركٌههز علههى واحههد مههن أعمههال الفنههان فههً فههن التجهٌههز فههً 

الههذي جههاء بعنههوان ) جههدار الفههراغ ، وهههو العمههل الههذي قدمههه الفنههان للقضههٌة الفلسههطٌنٌة ، و

( ، حٌهث ٌسهعى أبهو مسهمار مهن خهالل ههذا العمهل إلهى ٕ٘الفصل العنصهري ( شهكل رقهم )

توضٌح معانهاة الشهعب الفلسهطٌنً مهن االحهتالل اإلسهرائٌلً ، بوضهع ههذا الجهدار كالسهكٌن 

 المحتلة . ةالتً تقطع اهأراضً الفلسطٌنٌ

التفاصههٌل الدقٌقههة التههً ( " أن ٕٕٔٓٗم( فههً عههددها،)ٕٕٔٓوتههرا الشههرق اهأوسههط، )     

حههرص أبههو مسههمار أن تكههون واضههحة فههً المجسههم، عكسههت لحههد كبٌههر الصههورة الحقٌقٌههة 

 ٓ٘ٔسهم وعهرض  ٖى قاعدة رخامٌهة بارتفهاع علالعمل القائم  ،للجدار القائم بفلسطٌن الٌوم

 عههدد القههرا والمههدن التههً فصههلها الجههدار إلههىمشههرطا، ترمههز  7ٙسههم، فٌمهها جههاء اسههتخدام 

 ٖٓٔسم وكانت المساحة الكلٌهة للعمهل  9ى لوح خشبً ارتفاع كل منها علالعازل، موزعة 

سههم. كمهها تههم طههالء المشههارط بههنفس لههون الجههدار العههازل الحقٌقههً،  ٕٔسههم وارتفاعههه كههامال 

وراعههى أبههو مسههمار أن ٌكههون عههدد الشههرائح والههدوائر الموجههودة فٌههه مطابقهها للموجههودة فههً 

 .". )د،ص(الجدار الحقٌقً

وتؤتً فكرة ههذا العمهل مهن الجهدار الهذي أقامهه االحهتالل اإلسهرائٌلً الؽاشهم لألراضهً      

م ، وهو جهدار إسهمنتً أقامتهه إسهرائٌل لٌفصهل بهٌن حهدودها كمها ٕٔٓٓالفلسطٌنٌة فً عام 

 ٕٓٔتزعم وبٌن الضفة الؽربٌة من اهأراضً الفلسطٌنٌة ، وٌمتد الجهدار لمسهافة تزٌهد عهن 

عههدة مسههمٌات منههها : جههدار الفصههل ، جههدار الضههفة الؽربٌههة ، الجههدار  كههم ، وٌطلههق علٌههه

الفاصهل ، السهٌاج اهأمنهً اإلسهرائٌلً ، جهدار االحههتالل ، وقهام الفنهان باسهتبدال ههذا الجههدار 

اإلسههمنتً ، بمجموعههة مههن السههكاكٌن الحههادة المخصصههة كسههالح للمشههارط ، حٌههث وضههعها 

اهأرض وٌقطهع الجسهد الفلسهطٌنً ، وتبهدو بجوار بعضها البعض ، مكونة جهدار ٌمتهد علهى 
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تلهك السههكاكٌن كهؤلواح إسههمنتٌة مؽهروزة فههً الجسههد الفلسهطٌنً ، تدمٌههه وتهدمً مههن حولههه ، 

حٌث استخدم الفنان  الصهور الفوتوؼرافٌهة كوسهٌط ٌسهجل تلهك اهأحهداث ،ونجهح الفنهان فهً 

ن بوجهود ألهم نقل صورة مإلمهة لواقهع االحهتالل ، وذلهك الجهدار العنصهري ، وٌضهٌؾ الفنها

طفولً على جهدران تلهك المشهارط والسهكاكٌن التهً حرمهت حتهى اهأطفهال متعهة اللعهب فهً 

أرض اآلبههاء واهأجههداد ، ونجههح الفنههان فههً إدخههال المتههذوق لهههذا العمههل إلههى إطههار مههادي 

محسوس باستخدامه قطع من سالح المشارط ، حٌث تحمهل تلهك القطهع داللهة واضهحة علهى 

ته فً جسد كل عربً ، وترمهز كثرتهها إلهى تزاٌهد االحهتالل فهً بسهط مقدار اهألم الذي أحدث

سٌطرته على المزٌد من اهأراضً الفلسهطٌنٌة دون وجهه حهق ، وترمهز بحهدتها إلهى السهعً 

الحثٌث مهن قبهل العهدو الصههٌونً إلهى تعزٌهز قوتهه واسهتعداده للتضهحٌة بكهل مهن ٌقهؾ فهً 

 طرٌق هذا الجدار العنصري .

 

 

 

 

 

 

 

 م 4119 -( )جدار الفصل العنصري( الفنان أبراهٌم ابو مسمار14شكل رقم )

وٌمكن أن نقول أن الفنان قد نجح فً إٌصال المفهوم الذي سعى إلى أن ٌجعهل المتهذوق      

ٌعٌشه ، بل إنهه جعلهه ٌعهٌ  ههذه التجربهة المرٌهرة مهن خهالل اإلحسهاس بقسهوة ههذا الجهدار 

مر بوضع تلك القطهع اإلسهمنتٌة الحهادة فهً ومن وضعه ، حٌن ٌقطع الجسد الفلسطٌنً وٌست
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داخل جسد كل فلسطٌنً وعربً ، وكؤنهه ٌؽهرز تلهك السهكاكٌن ٌوًمها بعهد ٌهوم ، والعهالم كلهه 

 ( .ٕ٘شاهد على هذه الجرٌمة والقسوة الفظٌعة على الشعب الفلسطٌنً، شكل رقم )

لعمهل وإٌصهاله وفً حدٌث صحفً للفنان ٌصهؾ الفتهرة التهً اسهتؽرقها فهً إنتهاج ههذا ا     

إلى العالمٌة فٌقول : " ستة أشهر من العمل المتواصل فصهلتنً عهن تحقٌهق حلمهً وإٌصهال 

عملً هذا إلى أحد المتاحؾ العالمٌة حٌث عرض العمل فً متحؾ رٌفولً دي كاستٌلو فهً 

 إٌطالٌا".)د،ص( 

 محمد بحراوي -51

مههدارس الفنٌههة فههً مجههال تمٌههز بحههراوي بتجاربههه وتنقلههه بههٌن العدٌههد مههن االتجاهههات وال     

الفنون البصرٌة ، حٌث كان دائم االبتكهار والتجدٌهد ، وبهرؼم ههذه التجهارب و االتجاههات ، 

البحراوي تمٌز بتقدٌم خالصتها بفكر معاصهر فهً عمهل تجهٌهزي فهً الفهراغ ، ٌتحهدث  فإن

تحهت مسهمى اهأمهم المتحهدة  وسهط بصهفة عامهةفٌه عهن الصهراع الهذي ٌهدور فهً الشهرق اهأ

 . (ٖ٘رقم )شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م4154( تجهٌز )األمم المتحدة( الفنان محمد بحراوي 14شكل رقم )
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حٌههث ٌضههع بحههراوي حشههد مههن الجنههد والعتههاد واهأسههلحة علههى مسههاحة ضههٌقة مربعههة ،      

( 9ٓٓٓكثر مهن )ؤنهه قهد اسهتعان به: إبحهراوي وهً من اهألعاب السابقة الصنع حٌث ٌقهول 

ومههن خههالل هٌئههة هههإالء الجنههد  (ًٖ٘ عملههه، شههكل رقههم )لعههاب فههالؾ قطعههة مههن اهأآتسههعة 

نلمس قوة الصراع بٌنهم حٌث ٌحمل بعضهم أعالًما لبالده ، حٌث ٌتسابق ههإالء الجنهد إلهى 

وضع أعالم بالدهم ونشرها ، ومن ثهم السهٌطرة علهى أكبهر مقهدار ممكهن مهن ههذه المسهاحة 

 ا الراهن .المتاحة وهنا ٌحكً الصراعات القائمة فً العالم فً وقتن

 أحمد األحمدي الحربً  -56

ا بمفهاهٌم حدٌثهة وتقنٌهات مبتكهرة ، وخامهات لهها       ًٌّ ٌقدم اهأحمدي لنا هنا موضوًعا تجهٌز

دالالت واضحة فً إٌصال الفكرة للمتلقً ، بؤسلوب عصري ، وبخامات حدٌثهة مثهل خامهة 

خامهات سهابقة الصهنع ، اهأكرٌلك أو الراتنج، حٌث ٌقدم لنا ، فً أسلوب تركٌبً  تجهٌهزي ب

( حٌههث وضههع قاعههدة لهههذا ٗ٘عملهه الههذي أطلههق علٌههه اسههم ) الهههرم السههعودي ( شههكل رقههم )

الهرم مكونة من خلٌط صلب من اهأكرٌلك والخامات المختلفة، ممثاًل بذلك القاعدة التً نشهؤ 

 علٌها المجتمع السعودي الصناعً الحدٌث فً بداٌاته .

 

 

 

 

 

 

 

 لهرم السعودي ( احمد االحمدي م )ا4154( 13شكل رقم )
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وفً توضٌح للباحث حهول ههذا العمهل ٌقهول اهأحمهدي : ٌقصهد مهن القاعهدة اهأولهى ههو      

الخلٌط الذي قامت علٌه هذه النهضة الصناعٌة والعلمٌهة واالجتماعٌهة، مهن ثقافهات وأجنهاس 

لقاعهدة وخبرات مختلفة من شتى بقاع اهأرض، حٌهث سهاهمت تلهك اهأٌهدي فهً تكهوٌن ههذه ا

الصهلبة والقوٌهة لقٌهام ههذا الهههرم الشهامخ، والطبقهة التالٌهة ٌظهههر فٌهها خلهٌط عربهً ممههزوج 

بؤلوان ناصعة تضفً روعة جمالٌة تجذب النظر وتحكً مدا جمال تلك اهأرواح التً بنهت 

هههذه المرحلههة، وتقههدم الشههكر لهههم علههى جمٌههل صههنعهم وأصههالتهم، ثههم تههؤتً الثههورة الصههناعة 

حلة الصلبة القوٌة، معتمدة على الشماغ اهأحمر مشرًفا وموجًها لها، ومن ثم لتكون تلك المر

ٌكتمههل الهههرم بمجتمههع واع وناضههج، ٌحمههل رسههالة بعظمههة الهههرم، وأصههالة تحفههظ الجمٌههل، 

 هـ(ٖٗٗٔ.) حوار شخصً ، وصالبة كصالبة الحجر 

ر وتحمههل الخامههات فههً عمههل اهأحمههدي دالالت واضههحة وسههمات معاصههرة ، حٌههث سههخ     

جمههال الهههرم وقوتههه التعبٌرٌههة فههً ابتكههار لشههكل فنههً متماسههك ٌمثههل المراحههل التههً مههر بههها 

المجتمهع السههعودي خههالل القهرن الماضههً ، وٌسههتخدم الحربههً الخامهة بتجرٌههد وبمهنٌههة تههدل 

على تمٌزه فً تسخٌر الخامة المعاصرة مادة حدٌثة فً تشكٌل وبناء المراحهل التهً مهر بهها 

 فضاء مفتوح . المجتمع السعودي فً

ٌبرهن من خهالل تهرك بعهض المسهاحات فهً وسهط الههرم علهى أهمٌهة الفهراغ المحهٌط       

بهذا الهرم لٌربطه بالبٌئة السعودٌة من خالل الشماغ اهأحمر ، والهذي ٌمثهل رمزٌهة هأصهالة 

الشعب السعودي وتمسكه بثقافته وتراثه مهما تقهدم أو تطهور ، فههو ٌؤخهذ وٌسهتفٌد مهن روح 

ٌُؽفل مبادئه وقٌمه وشجاعته ، وكرمه شكل رقم ) العصر  ( .ٗ٘وال 
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   الشهري سالم صالح -57

النمههاص  ولههد الفنههان صههالح بههن سههالم بههن مسههاعد الشهههري فههً قرٌههة خشههرم بمحافظههة     

هـ ، فكان لذلك دور مهم فهً ٓٓٗٔبالمنطقة الجنوبٌة من المملكة العربٌة السعودٌة فً عام 

متؤمل لكل ماهو حوله ، نبخ منذ صؽره فهً رسهم البورترٌهات  جعله محب للجمال والطبٌعة

، وتمرس على ذلك . ٌعمل الشهري بالمإسسة العامة لتحلٌة المٌاه ، وهو عضو للعدٌهد مهن 

الجمعٌههات الفنٌههة بمدٌنههة جههده وؼٌرههها ، وعضههو الجمعٌههة العربٌههة السههعودٌة بجههده ، شههارك 

ة ، أقهام معهرض مشهترك بٌنهه وبهٌن الفهان الشهري فً العدٌد من المسابقات واهأنشهطة الفنٌه

هـ ، وشارك فً الكثٌر من المعارض الداخلٌهة ، وكهان لهه ٖٔٗٔنذٌر ٌاوز فً القاهرة عام 

مشاركة مع الفنان فاٌز أبو هرٌس كضٌؾ شرؾ فهً معرضهه الهذي أقهٌم فهً مقهر الجمعٌهة 

عملههه التجهٌههزي العربٌههة السههعودٌة للثقافههة والفنههون ، والههذي افتتحههه القنصههل اهأمرٌكههً، ب

الكرسً ) ما قبل الفرج (  ، والذي كان مركز اهتمام زوار المعرض ومرتادٌه ، حٌث قهدم 

الشهري كرسً خشبً متهالك، ٌحمل نقو  وزخهارؾ عربٌهه شهامٌة ، وٌتضهح للرائهً أن 

هذا الكرسً من صناعة سورٌة ، رمز فٌه الفنان الى اهأحداث الهدائرة فهً الثهورة السهورٌة 

الحكومهة وقمعهها لحرٌهة الشهعب ، وٌعبهر الكرسهً عهن سهورٌا ، لمها ٌحملهه مهن على تسلط 

زخارؾ وجمالٌات دمشقٌة واضحة . وضع الشهري هذا الكرسً علهى قاعهدة خشهبٌة مثلثهة 

مطلٌة باللون اهأبٌض ، وهنا رمز الفنان الى المهوت والقتهل ، مهن خهالل الشهكل ) المثلهث ( 

ً مههن الجهههة اهأمامٌههة ، وقههام الفنههان بطههالء حٌههث وضههع رأس المثلههث عنههد منتصههؾ الكرسهه

حواؾ هذا المثلث لٌرمز للقتل والموت كرأس السهم ، والتحذٌر للتنبٌه ولفت االنتباه بطهالء 

أطراؾ المثلث باهأحمر ، وهنا ٌمكن أن نقراء رسالة الفنان من خالل هذه الدالالت ، وههً 

كت الدماء وقتلهت االطفهال ولطخهت رسالة مفادها أنك ٌا بشار قد تمسكت بهاذ الكرسً وسف

ٌههدك بههدم اهأبرٌههاء ، وهههذا مهها ال ٌمكههن أن ٌنسههاه لههك التههارٌخ ، فقههد وثقههت افعالههك الشههنٌعة ، 

وسههجلها لههك التههارٌخ والشههعب ، وأن هههذه االفعههال ال محالههة سههتنتهً وسههتعاقب علٌههها اشههد 

البسهطار علهى العقاب ، حٌث رمز الفنان الى من ٌدعم هذا الطاؼٌهة ببصهمة قهدم عسهكرٌة ك
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االرضٌة البٌضاء ، واخرا ببصمة قدم عارٌة رمهز مهن خاللهها الهى الهدعم الهذي ٌجهده مهن 

القههوا العسههكرٌة ومههن االفههراد الههذٌن ٌسههعون لبقههاء هههذا الطاؼٌههة ، كمهها رمههز الفنههان للقتههل 

وتلطٌخ الٌد بالدم، بوضع بصمات باللون االحمر على حهافتً الكرسهً ، وأضهاؾ الشههري 

سً البوم من الرسومات التهً ترمهز الهى قصهة ههذه الثهورة حتهى وقهت اعهداد فً وسط الكر

لوحة تعبٌرٌة مستخدماً اهألوان اهأكرلٌك ، ومن ثهم وضهعها  ٖٕهذا العمل الفنً حٌث رسم 

فً البوم مرتبط ببعضه بحبهل مشهدود الهى اطهراؾ الكرسهً  ، وقهد نجهح الشههري بؤسهلوب 

والمشهاهد مهن خهالل ههذا العمهل المبتكهر واكهد  فنً معاصر فً احداث الصدمة لدا المتلقً

هذا النجاح باستخدام الخامهات والهدالئل المناسهبة لهك عنصهر مهن العناصهر فهً عملهه الفنهً 

والذي كما ٌوحً لنا الفنان من خالله الى المستوا الرفٌع الذي وصل الٌه الفنان من االلمام 

هجههٌن بههٌن الفنههون التقلٌدٌههة والفنههون باهأسههالٌب الفنٌههة المعاصههرة ، فههؤنتج لنهها هههذا العمههل ال

المفاهٌمٌة وفن التجهٌز فهً الفهراغ ، حٌهث ٌعهٌ  المتهذوق لحظهات جمٌلهة ورائعهة ومإلمهة 

، متخٌهل وقهارًئ  عفً نفس الوقت ، متؤمهل كهل بصهمة وضهعها الفنهان فهً ههذا العمهل الرائه

رج بهؤذن هللا قهادم هأفكار الفنان من خالل عنوان العمل ) ما قبل الفرج (مإمًن بهؤن هنالهك فه

 ( .ٙ٘)-(٘٘ال محالة ، وهذا ما ٌرجوه الفنان من خالل عمله . شكلٌن رقم )

 

 (صالح الشهري ) ما قبل الفرج  (11شكل رقم )
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( 16شكل رقم )  

 الفنان صالح الشهري ) ما قبل الفرج ( تجهٌز فً الفراغ 

 

 



  

- 155 - 
 

له مهع الفنهانٌن السهعودٌٌن الهذٌن من خالل هذه المقابالت ومهن خهالل التقهاء الباحهث وتواصه

ٌمارسون فن التجهٌهز فهً الفهراغ ٌتبهٌن للباحهث توجهه الفنهان السهعودي الهدائم نحهو تطهوٌره 

لنفسه ، وظهور وعً فنً وثقافً لم ٌسهبق لهه مثٌهل فهً المملكهة العربٌهة السهعودي ، وذلهك 

ى تطوٌر أنفسههم خالل العشر السنوات الماضٌة ، حٌث سعى كثٌر من الفنانٌن السعودٌٌن إل

ذاتٌاً باالعتماد على أنفسهم ، من خالل السفر واالخهتالط بفنهانً العهالم والتعهرؾ علهى أخهر 

ما توصل إلٌه الفن المعاصر ، فً ظل عدم وجود هٌئهة متخصصهة فهً الفنهون الجمٌلهة فهً 

المملكهة العربٌهة السهعودٌة ترعههى مثهل تلهك المواههب ، وتحتوٌههها وتوجههها وتكسهبها الثقافههة 

والمعرفة وتعكس إحساساً بؤهمٌة الفنهون البصهرٌة ، حٌهث بٌنهت الدراسهة وجهود العدٌهد مهن 

الجهات الراعٌة للفنون البصرٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة والتً تههتم بهالفنون وترعاهها 

، إال أن هذه الهٌئات تعمل على اسهتحٌاء فهً ظهل نهدرة الهدعم المهادي والمعنهوي سهواء مهن 

ٌة ، أو من القطاع الخاص ، والذي ٌعانً من تؤخر كبٌر فً فهم أهمٌة الفن الجهات الحكوم

ودوره فً تقدم ورقً المجتمعات وتثقٌفها ، كمها ٌؽٌهب عهن تلهك الجههات ، التخطهٌط السهلٌم 

لالستثمار فً مجال الفن سواء كان ذلك بالرعاٌة اإلعالمٌة أو باالستثمار المهادي واالتجهار 

ت الدراسة وجود حاجة ماسهة وملحهة إلهى أنشهاء متهاحؾ متخصصهة بتلك اهأعمال ، كما بٌن

فً اقتناء أعمال فن التجهٌز فً الفراغ وكافهة اهأعمهال الفنٌهة المعاصهرة المتمٌهزة فهً كافهة 

تلهك  ءمناطق المملكة ، حٌث ستصبح تلك المتاحؾ بمثابة الداعم اهأول لهإالء الفنانٌن باقتنا

رها الفناء فً أمهاكن تخزٌنهها لهدا الفنهانٌن ، أو الضهٌاع اهأعمال والتً ؼالباً ما ٌكون مصٌ

نتٌجههة ٌههؤس الفنههان ومللههه مههن متابعههة تلههك اهأعمههال ، كمهها ٌجههب علههى الهٌئههات والمإسسههات 

الحكومٌههة المتخصصههة فههً تنظههٌم المههدن وتطوٌرههها وخاصههة اهأمانههات البلدٌههة ، االسههتعانة 

اب تلك اهأعمال الفنٌة لفن التجهٌهز فهً بوزارة الثقافة واإلعالم وبالفنان السعودي فً استقط

الفراغ وؼٌرها ودعم الفنهانٌن إلنشهاء نسهخ مهن تلهك اهأعمهال فهً اهأمهاكن العامهة والمٌهادٌن 

ودعهههم الهٌئهههات والمإسسهههات الحكومٌهههة بتلهههك اهأعمهههال لتصهههبح بمثابهههة المعهههالم الجمالٌهههة 

اء جامعهة متخصصهة والحضارٌة فً كل مدٌنة ، كما تبٌن من خالل هذه الدراسة أهمٌة إنش
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فً الفنون البصرٌة سهواء كانهت حكومٌهة أو أهلٌهة بهدعم حكهومً ، بحهث تههتم بكافهة أنهواع 

الفنههون البصههرٌة لمواكبههة احتٌاجههات المجتمههع السههعودي بطرٌقههة تحفههظ لنهها ثقافتنهها العربٌههة 

 وتضمن لنا مواكبة التطور والمتؽٌرات التً تواكب العصر بثقافتنا وبعٌداً عن التؽرٌب .

كما خلصت الدراسة إلى أن فن التجهٌز فً الفراغ هو أحد الفنون المعاصرة التهً ٌمارسهها 

الفنان السعودي خالل العقد الماضً ، حٌث برز عدد كبٌر مهن الفنهانٌن السهعودٌٌن فهً ههذا 

االتجهههاه ، مهههع وجهههود بعهههض اهأعمهههال الهشهههة والؽٌهههر مكتملهههة سهههواء نتٌجهههة نقهههص التؤهٌهههل 

عدم نضجه فنٌاً، ممها قهد ٌنحهى بههذا االتجهاه إلهى منحهى لهٌس بجٌهد فهً االكادٌمً  للفنان أو 

ظل الثورة المعرفٌة وتقدم وسائل االتصال والتواصل االجتماعً ، كما أن الفنهان السهعودي 

ٌحتاج إلى الكثٌر من الخبرات والمعهارؾ اهأساسهٌة فهً مجهال الفهن وتارٌخهه ، وكهذلك إلهى 

بل النقد ، وٌسعى من خالله إلهى تطهوٌر قدراتهه ، ومهن تطوٌر الحس الثقافً الذي ٌجعله ٌتق

 ثم ٌعً اإلحساس بؤهمٌة البحث العلمً فً مجال الفنون البصرٌة .

ومههن خههالل هههذه الدراسههة ٌمكههن لنهها اإلحسههاس بؤهمٌههة إنشههاء لجنههة مههن قبههل وزارة الثقافههة 

ومههن ثههم واإلعههالم متخصصههة فههً تقٌههٌم اهأعمههال الفنٌههة وأرشههفتها، وإصههدار شهههادات لههها ، 

نظام خاص لحفظ حقوق الفنان السعودي سهواء علهى المسهتوا المحلهى ، أو علهى المسهتوا 

العالمً ، فً ظل عدم وجود مثل هذا النظهام وعهدم وضهوح الرإٌهة لهدا كثٌهر مهن الفنهانٌن 

بحقوقهم وطرق الحفاظ علٌها وعدم توفر نظام ٌكفل لههم ذلهك ، كمها أن ذلهك سهٌكون بمثابهة 

باحثٌن والمتخصصٌن فً الفنون إذا تم أرشفة تلك اهأعمال ، كمها سهٌدعم المرجع الوطنً لل

السههٌاحة فههً المملكههة وخاصههة فههً المنههاطق التههً ٌفههد إلٌههها الحجههٌج ، حٌههث سههتكون بمثابههة 

 المرجع الثقافً والشاهد المباشر على نهضة وثقافة الوطن وتقدمه .

ن كافة الفنهون المفاهٌمٌهة اهأخهرا بٌنت هذه الدراسة أهمٌة فن التجهٌز فً الفراغ وتمٌزه ع

، كون هذا الفهن ٌجمهع كثٌهراً مهن الخصهائص وكثٌهراً مهن اإلمكانهات ، والتهً ال تجتمهع فهً 

االتجاهههات والمههذاهب المعاصههرة االخههرا ، فهههو ٌعتمههد علههى الموقههع وعلههى المتلقههً وعلههى 
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ركهز علهى الفراغ المحسوس الهذي ٌجعهل مهن المتلقهً عنصهراً شهرٌكاً فهً العمهل الفنهً ، وٌ

المضمون والمفهوم إلٌصال الفكرة والرسالة ، وٌمكن استخدام تقنٌهات ووسهائط مختلفهة فهً 

فن التجهٌز فً الفراغ ، حٌث تثري تلك الوسائط والتقنٌات أعمال فن التجهٌز معنوٌاً ، كمها 

تسهم فً جعل المتلقً ٌلج الى قراءة مفتوحة وعمٌقة للعمل الفنً ، كما أن فهن التجهٌهز فهً 

الفههراغ لههه عناصههر ، ولكههل عنصههر خصائصههه وتههؤثٌره فههً العمههل التجهٌههزي ، وكههون فههن 

التجهٌز فً الفهراغ ٌعتمهد علهى المفهاهٌم المتعهددة والرإٌهة المتؽٌهرة بتؽٌهر مراكهز الرإٌهة ، 

عمال فن التجهٌز فً الفراغ ، حٌث تحقق بصمة مبدئٌهة اً ٌعشق أوهذا ما ٌجعل المتلقً دائم

لتقدٌم انطباعات مختلفهة سهواء فهً البداٌهة أو فهً النهاٌهة ، حٌهث  للتفاعللدا المتلقً تجذبه 

ٌدور بٌن المتلقً وأعمال فن التجهٌز فهً الفهراغ العدٌهد مهن اهأسهئلة أثنهاء الرإٌهة البصهرٌة 

والتذوق للعمل الفنً ، فٌبهدأ المتلقهً بتطهوٌر فكرتهه ، أو تؽٌٌهر الفكهرة المبدئٌهة التهً جذبتهه 

من خالل اإلحساس بالمعانً والرسائل التً ٌتلقاها مهن ذلهك العمهل الفنهً إلى العمل الفنً ، 

، وكل ذلهك ٌعتمهد بالدرجهة اهأولهى علهى أمهر أساسهً ههو مسهتوا ثقافهة ومهدركات المتلقهً 

 البصرٌة ، وقدرته على االندماج مع أفكار ومخٌلة الفنان .

فنهاً معاصهراً ٌحتهاج إلهى  كما أن هذه الدراسة بٌنت أن فهن التجهٌهز فهً الفهراغ ٌمتهاز بكونهه

المهنٌههة والتقنٌههة المتطههورة دائًمهها ، كمهها انههه فههن والد ، ومنبههع ؼزٌههر لألفكههار االبتكارٌههة مهها 

 نٌجعله من الفنون التً تطور وتنمً التفكٌر االبتكاري واإلبداعً سواء للفنانٌن أو للدارسهٌ

مها ٌمكهن االسهتفادة منهه فهً أو للمتذوقٌن للفنون سواء فً مراحل التعلٌم العام والجامعً ، ك

تطوٌر مناهج التعلٌم فً المملكة العربٌة السعودٌة بؤدراج درس أو درسان عن فهن التجهٌهز 

فههً الفههراغ  ضههمن وحههدة دراسههٌة تهههتم بههالفنون المعاصههرة ، وكههذلك الحههال فههً الكلٌههات 

ٌقهدم  المتخصصة فً مجال التربٌة الفنٌة ، حٌث سٌقوم الباحث بتقدٌم مقترح لمقرر دراسهً

( ، كمهها سههٌقدم الباحههث ٔملحههق رقههم ) -لطههالب وطالبههات أقسههام التربٌههة الفنٌههة فههً المملكههة 

وحدة دراسٌة عبارة عن درسٌن حول فهن التجهٌهز فهً الفهراغ لطهالب وطالبهات المهرحلتٌن 

 (.ٕالمتوسطة والثانوٌة  لإلفادة منه فً تطوٌر مناهج التربٌة الفنٌة ملحق )
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 عرض ومناقشة النتائج:

 أوالا: إجابة التساإل األول:

 التجهٌز فن خالل من التربوٌة والقٌم اهأهداؾ توافر درجة ماٌنص التساإل اهأول على: 

 اغ؟الفر فً

ولإلجابة على هذا التساإل تم استخدام التكرارات والنسب المئوٌة، والمتوسطات الحسابٌة 

والترتٌب النسبً وذلك لكل عبارة، وكذلك حساب المتوسط الحسابً العام للمحور اهأول، 

 ( ملحق الجداول .8كما فً الجدول رقم )ثم عرض النتائج 

مئوٌة الستجابات أفراد عٌنة الدراسة على ( التكرارات والنسب ال8ٌوضح الجدول )حٌث 

العبارات المتعلقة بمحددات التساإل اهأول. ومن ثم ٌمكن إعادة ترتٌب إجابات أفراد عٌنة 

 (.9الدراسة حسب المتوسطات الحسابٌة وهو ما ٌوضحه الجدول )

( المتوسطات الحسابٌة واالنحراؾ المعٌاري الستجابات أفراد 9ٌوضح الجدول )حٌث 

 الدراسة على محددات التساإل اهأول ٌتضح ما ٌلً : عٌنة

 توافر عالٌة جداً قد حصلت على متوسطات حسابٌة تشٌر إلى درجة  عبارات( ٖأن عدد )

 ٕٖ.ٗوفً حدها اهأعلى  7ٕ9٘.ٓوانحراؾ معٌاري  8ٕ.ٗتراوحت فً حدها اهأدنى من 

لى متوسطات ( عبارة عٕٔبٌنما حصلت باقً العبارات ) 7ٕٓٙ.ٓوانحراؾ معٌاري 

 حسابٌة تشٌر إلى درجة توافر عالٌة.

وانحراؾ معٌاري  ٙٓ.ٗبلػ المتوسط الحسابً العام لجمٌع محددات التساإل اهأول  كما

. وهذه القٌمة وفقاً لمعٌار الوزن النسبً لقٌمة المتوسط الحسابً تعتبر مإشر 77ٖٓ.ٓ

، تتم بدرجة تجهٌز فً الفراغدرجة تحقٌق اهأهداؾ والقٌم التربوٌة من خالل فن العلى أن 

 . وكان ترتٌب العبارات حسب المتوسطات الحسابٌة كالتالً:عالٌة

ٌساعد فن التجهٌز فً تنمٌة التفكٌر االبتكاري ( ٔفً الترتٌب اهأول العبارة رقم )

 .7ٕٓٙ.ٓوانحراؾ معٌاري  ٕٖ.ٗ. بمتوسط حسابً واإلبداعً لدا الطالب.
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ٌنمً فن التجهٌز فً الفراغ لدا الطالب القدرة على ( ٗ) فً الترتٌب الثانً العبارة رقم

 .7ٗٓٙ.ٓوانحراؾ معٌاري  ٕٖ.ٗبمتوسط حسابً  صقل خبراته وتطوٌرها.

ٌعتبر فن التجهٌز فً الفراغ من الفنون التً تتٌح للفنان ( 8فً الترتٌب الثالث العبارة رقم )

مهم للتعبٌر الفنً لدا الطالب حرٌة أكبر فً التعبٌر خارج إطار اللوحة، ما ٌجعله مثٌر 

 .7ٕ9٘.ٓوانحراؾ معٌاري  8ٕ.ٗبمتوسط حسابً  فً المرحلة الجامعٌة.

ٌساعد فن التجهٌز فً الفراغ الطالب على تطوٌر ( ٓٔفً الترتٌب الرابع العبارة رقم )

قدراتهم االبتكارٌة فً مجال حل المشكالت الفنٌة خاصة التً قد تصادفهم أثناء تنفٌذ أعمال 

 .7ٗ7٘.ٓوانحراؾ معٌاري  8ٔ.ٗبمتوسط حسابً  ن التجهٌز.ف

ٌساعد فن التجهٌز فً الفراغ طالب أقسام التربٌة ( ٘فً الترتٌب الخامس العبارة رقم )

 ٙٔ.ٗبمتوسط حسابً  الفنٌة على التجرٌب المباشر بالخامات الحدٌثة والمعاصرة.

 .7ٙ٘٘.ٓوانحراؾ معٌاري 

 :ثانٌاا: إجابة التساإل الثانً

 فً التجهٌز فن خالل من المعاصرة الفنٌة القٌم توافر درجة ماٌنص التساإل الثانً على: 

 ؟ الفراغ

ولإلجابة على هذا التساإل تم استخدام التكرارات والنسب المئوٌة، والمتوسطات الحسابٌة 

والترتٌب النسبً وذلك لكل عبارة، وكذلك حساب المتوسط الحسابً العام للمحور الثانً، 

 .( ٓٔ) م عرض النتائج  كما فً الجدول رقم ث

( التكرارات والنسب المئوٌة الستجابات أفراد عٌنة الدراسة على ٌٓٔوضح الجدول )حٌث 

. ومن ثم ٌمكن إعادة ترتٌب إجابات أفراد عٌنة الثانًالعبارات المتعلقة بمحددات التساإل 

 (.ٔٔالدراسة حسب المتوسطات الحسابٌة وهو ما ٌوضحه الجدول )

( المتوسطات الحسابٌة واالنحراؾ المعٌاري الستجابات أفراد ٌٔٔوضح الجدول )حٌث 

 ٌتضح ما ٌلً : الثانًعٌنة الدراسة على محددات التساإل 
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توافر عالٌة قد حصلت على متوسطات حسابٌة تشٌر إلى درجة  جمٌع العباراتأن 

 ٙٔ.ٗفً حدها اهأعلى و 78ٗٙ.ٓوانحراؾ معٌاري  8ٗ.ٖتراوحت فً حدها اهأدنى من 

  7ٕٔٓ.ٓوانحراؾ معٌاري 

وانحراؾ معٌاري  9ٙ.ٖ الثانًبلػ المتوسط الحسابً العام لجمٌع محددات التساإل  كما

. وهذه القٌمة وفقاً لمعٌار الوزن النسبً لقٌمة المتوسط الحسابً تعتبر مإشر 78ٗٙ.ٓ

، تتم بدرجة ٌز فً الفراغدرجة تحقٌق القٌم الفنٌة المعاصرة من خالل فن التجهعلى أن 

 . وكان ترتٌب العبارات حسب المتوسطات الحسابٌة كالتالً:عالٌة

توظٌؾ الفراغ فً أعمال فنٌة تجهٌزٌة، بشكل معاصر ( ٕفً الترتٌب اهأول العبارة رقم )

 ٙٔ.ٗبمتوسط حسابً  وإدراك قٌمة الفراغ كعنصر أساسً فً اهأعمال الفنٌة المعاصرة.

 .7ٕٔٓ.ٓوانحراؾ معٌاري 

بمتوسط  إدراك القٌمة الفنٌة لفن التجهٌز فً الفراغ.( ٔفً الترتٌب الثانً العبارة رقم )

 .7٘٘9.ٓوانحراؾ معٌاري  ٓٓ.ٗحسابً 

تحقٌق االمتاع للمتلقً والمتذوق من خالل أعمال فنٌة ( ٘فً الترتٌب الثالث العبارة رقم )

وانحراؾ معٌاري  9ٗ.ٖسط حسابً بمتو تجهٌزٌة تدعو إلى التفكٌر والتؤمل والتحلٌل.

ٓ.79ٖٓ. 

 نونالفتحقٌق الهدؾ اهأسمى والؽاٌة المثلى من ( ٗفً الترتٌب الرابع العبارة رقم )

وانحراؾ  88.ٖبمتوسط حسابً  المعاصرة وهً محاكاة المجتمع وهمومه ومشاكله.

 .87ٕٕ.ٓمعٌاري 

ٌم والرسائل الفكرٌة والقٌمة تحقٌق الجمع بٌن المفاه( ٖفً الترتٌب الخامس العبارة رقم )

وانحراؾ معٌاري  8ٗ.ٖبمتوسط حسابً  الجمالٌة من خالل فن التجهٌز فً الفراغ.

ٓ.79ٔ7. 
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 :الثالث: إجابة التساإل ثالثاا 

 فً التجهٌز فنخالل  من التعلم نتائج تطوٌر توافر درجة ماٌنص التساإل الثالث على: 

 ؟ الفراغ

استخدام التكرارات والنسب المئوٌة، والمتوسطات الحسابٌة ولإلجابة على هذا التساإل تم 

والترتٌب النسبً وذلك لكل عبارة، وكذلك حساب المتوسط الحسابً العام للمحور الثانً، 

 (.ٕٔكما فً الجدول رقم )ثم عرض النتائج 

( التكرارات والنسب المئوٌة الستجابات أفراد عٌنة الدراسة على ٌٕٔوضح الجدول )حٌث 

. ومن ثم ٌمكن إعادة ترتٌب إجابات أفراد عٌنة الثالثارات المتعلقة بمحددات التساإل العب

 (.ٖٔالدراسة حسب المتوسطات الحسابٌة وهو ما ٌوضحه الجدول )

( المتوسطات الحسابٌة واالنحراؾ المعٌاري الستجابات أفراد ٌٖٔوضح الجدول )حٌث 

 ما ٌلً :ٌتضح  الثالثعٌنة الدراسة على محددات التساإل 

توافر عالٌة قد حصلت على متوسطات حسابٌة تشٌر إلى درجة  العبارات جمٌعأن 

 ٓٔ.ٗوفً حدها اهأعلى  7ٔٔ7.ٓوانحراؾ معٌاري  9ٗ.ٖتراوحت فً حدها اهأدنى من 

 . 8ٖٙٓ.ٓوانحراؾ معٌاري 

وانحراؾ معٌاري  ٔٓ.ٗ الثالثبلػ المتوسط الحسابً العام لجمٌع محددات التساإل  كما

. وهذه القٌمة وفقاً لمعٌار الوزن النسبً لقٌمة المتوسط الحسابً تعتبر مإشر 787ٓ.ٓ

، تتم بدرجة درجة تحقٌق تطوٌر نتائج التعلم من خالل فن التجهٌز فً الفراغعلى أن 

 . وكان ترتٌب العبارات حسب المتوسطات الحسابٌة كالتالً:عالٌة

بمتوسط حسابً  نون العالمٌة المعاصرة.مواكبة الف( ٕفً الترتٌب اهأول العبارة رقم )

 .8ٖٙٓ.ٓوانحراؾ معٌاري  ٓٔ.ٗ

اإلسهام فً تطوٌر الفنون البصرٌة بشكل عام فً ( ٗفً الترتٌب الثانً العبارة رقم )

 .7٘ٔٙ.ٓوانحراؾ معٌاري  8ٓ.ٗبمتوسط حسابً  المملكة العربٌة السعودٌة.
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سام التربٌة الفنٌة خبرة وثقة فً النفس إكساب خرٌج أق( ٙفً الترتٌب الثالث العبارة رقم )

 .9ٔٗ٘.ٓوانحراؾ معٌاري  ٕٓ.ٗبمتوسط حسابً  من خالل التجرٌب ومن ثم التشجٌع.

استخدام العناصر الفنٌة المستمدة من الفنون المعاصرة ( ٖفً الترتٌب الرابع العبارة رقم )

حراؾ معٌاري وان ٓٓ.ٗبمتوسط حسابً  فً صٌاؼة أعمال فنٌة تجهٌزٌة فً الفراغ.

ٓ.ٖٙ88. 

التطوٌر المستمر وتعرٌؾ الدارس بكل ما هو جدٌد ( ٔفً الترتٌب الخامس العبارة رقم )

 .7ٔٔ7.ٓوانحراؾ معٌاري  9ٗ.ٖبمتوسط حسابً  فً مجال الفنون البصرٌة.

 :الرابع: إجابة التساإل ثالثاا  

 استجابات وسطاتمت بٌن إحصائٌة داللة ذات فروق توجد هلٌنص التساإل الرابع على: 

 العمل؟ جهة -التخصص -المإهل إلى تعزا االستبٌان محاور حول الدراسة عٌنة

ثم عرض  ،(ANOVA)هذا التساإل تم استخدام تحلٌل التباٌن اهأحادي ولإلجابة على 

 ( .ٗٔالنتائج كما فً الجدول رقم )

ن أن النتائج وٌتبٌ للمإهل( إجابات أفراد عٌنة الدراسة وفقاً ٌٗٔوضح الجدول )حٌث 

، ٕٕٓ.ٓاإلحصائٌة إلجابات أفراد عٌنة الدراسة نحو محاور الدراسة على الترتٌب )

مستوا الداللة  أقل من للمحور اهأول والثانً( وٌتبٌن أن مستوا الداللة ٕٔٔ.ٓ، ٕٙٓ.ٓ

مما ٌعنً أنه توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن إجابات أفراد عٌنة  (٘ٓ.ٓ) المعنوٌة

بٌنما كان مستوا الداللة للمحور الثالث أكبر من مستوا الداللة  المإهلعزا إلى الدراسة ت

وللتعرؾ على مصدر الداللة اإلحصائٌة تم استخدام اختبار شٌفٌه البعدي ( ٘ٓ.ٓالمعنوٌة )

 للتعرؾ على مصدر الفروق فً إجابات أفراد عٌنة الدراسة.

األفراد في ية كانت لصالح اإلحصائ النتائج أن (51)رقم من الجدول  يتضححيث 
هم  دكتوراهمؤهل ، أي أن األفراد في األفراد في مؤهل بكالوريوسمقابل  دكتوراهمؤهل 

، درجة تحقيق األهداف والقيم التربوية من خالل فن التجهيز في الفراغاألكثر موافقة عمى 
 هم األقل موافقة. مؤهل بكالوريوسبينما في المقابل األفراد في 
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األفراد في مؤهل كمية اإلحصائية كانت لصالح  النتائج أن (51)من الجدول  يتضححيث 
مؤهل كمية معممين ، أي أن األفراد في األفراد في مؤهل ماجستيرمقابل  معممين )دبموم(

درجة تحقيق القيم الفنية المعاصرة من خالل فن التجهيز في هم األكثر موافقة عمى  )دبموم(
 هم األقل موافقة. مؤهل ماجستيراألفراد في  ، بينما في المقابلالفراغ

وٌتبٌن أن النتائج  للتخصص( إجابات أفراد عٌنة الدراسة وفقاً 7ٌٔوضح الجدول )

، 8ٕٓ.ٓاإلحصائٌة إلجابات أفراد عٌنة الدراسة نحو محاور الدراسة على الترتٌب )

مستوا  لجمٌع محاور الدراسة أكبر من( وٌتبٌن أن مستوا الداللة 8ٕٗ.ٓ، 9ٖٕ.ٓ

( مما ٌعنً أنه ال توجد فروق دالة إحصائٌاً فً استجابات أفراد ٘ٓ.ٓالداللة المعنوٌة )

 .عٌنة الدراسة نحو محاور الدراسة

وٌتبٌن أن النتائج  للتخصص( إجابات أفراد عٌنة الدراسة وفقاً 8ٌٔوضح الجدول )حٌث 

، 8ٕٓ.ٓى الترتٌب )اإلحصائٌة إلجابات أفراد عٌنة الدراسة نحو محاور الدراسة عل

لجمٌع محاور الدراسة أكبر من مستوا ( وٌتبٌن أن مستوا الداللة 8ٕٗ.ٓ، 9ٖٕ.ٓ

( مما ٌعنً أنه ال توجد فروق دالة إحصائٌاً فً استجابات أفراد ٘ٓ.ٓالداللة المعنوٌة )

 .عٌنة الدراسة نحو محاور الدراسة
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 : نتائج البحث

خالل هذه الدراسة قد اتضح للباحث توجه كثٌراً مهن الفنهانٌن مما سبق ٌمكننا القول بؤنه من 

السعودٌٌن لفن التجهٌز فً الفهراغ وٌبهرز ذلهك فهً السهنوات العشهر الماضهٌة ، ومهن خهالل 

تحلٌل أعمال مجموعة من الفنانٌن السعودٌٌن فً مجال فن التجهٌز فً الفراغ ، وبعهد إتمهام 

دا هأههم إمكانهات فهن التجهٌهز فهً الفهراغ وصؾ وتحلٌل تلك اهأعمال ، والتً تضمنت رصه

فً التعبٌر عن قضاٌا المجتمع السعودي من خهالل الفنهان السهعودي المعاصهر ، حٌهث تبهٌن 

أن فن التجهٌهز فهً الفهراغ ٌعتبهر أحهد أنهواع الفنهون البصهرٌة المعاصهرة والتهً تلقهى إقبهاالً 

رر المقتهرح مهن الباحهث لطهالب كبٌراً وبعد تقدٌم أداة الدراسة ) االستبانة ( مرفهق بهها المقه

أقسام التربٌة الفنٌة بالجامعات السعودٌة، وبعد جمع االستبانات وتحلٌلها ٌمكن اٌجاز أهم مها 

 توصلت إلٌه هذه الدراسة فٌما ٌلً :

ى متوسطات حسابٌة علقد حصلت  من عبارات المحور اهأول ، ( عباراتٖعدد ) -ٔ

وانحراؾ  8ٕ.ٗحدها اهأدنى من  درجة توافر عالٌة جداً تراوحت فً إلىتشٌر 

بٌنما  7ٕٓٙ.ٓوانحراؾ معٌاري  ٕٖ.ٗى علوفً حدها اهأ 7ٕ9٘.ٓمعٌاري 

درجة توافر  إلىى متوسطات حسابٌة تشٌر عل( عبارة 8حصلت باقً العبارات )

 عالٌة.

وانحراؾ  ٕٔ.ٗكما بلػ المتوسط الحسابً العام لجمٌع محددات التساإل اهأول 

القٌمة وفقاً لمعٌار الوزن النسبً لقٌمة المتوسط الحسابً  . وهذه789ٕ.ٓمعٌاري 

ى أن درجة تحقٌق اهأهداؾ والقٌم التربوٌة من خالل فن التجهٌز عل اتعتبر مإشرًّ 

فً الفراغ، تتم بدرجة عالٌة. وكان ترتٌب العبارات حسب المتوسطات الحسابٌة 

 كالتالً:

جهٌز فً تنمٌة التفكٌر االبتكاري ٌساعد فن الت( ٔفً الترتٌب اهأول العبارة رقم )

 .7ٕٓٙ.ٓوانحراؾ معٌاري  ٕٖ.ٗ. بمتوسط حسابً واإلبداعً لدا الطالب.
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ٌنمً فن التجهٌز فً الفراغ لدا الطالب القدرة ( ٗفً الترتٌب الثانً العبارة رقم )

 .7ٗٓٙ.ٓوانحراؾ معٌاري  ٕٖ.ٗبمتوسط حسابً  ى صقل خبراته وتطوٌرها.عل

ٌعتبر فن التجهٌز فً الفراغ من الفنون التً ( 8ث العبارة رقم )فً الترتٌب الثال

للتعبٌر  امهمًّ  اه مثٌرً علتتٌح للفنان حرٌة أكبر فً التعبٌر خارج إطار اللوحة، ما ٌج

وانحراؾ معٌاري  8ٕ.ٗبمتوسط حسابً  الفنً لدا الطالب فً المرحلة الجامعٌة.

ٓ.7ٕ9٘. 

واالنحراؾ المعٌاري الستجابات أفراد  المتوسطات الحسابٌة (ٔٔ)ٌوضح الجدول  -ٕ

 ٌتضح ما ٌلً : الثانً حٌثمحددات التساإل  إلىعٌنة الدراسة 

درجة توافر عالٌة  إلىى متوسطات حسابٌة تشٌر علأن جمٌع العبارات قد حصلت 

وفً حدها  78ٗٙ.ٓوانحراؾ معٌاري  8ٗ.ٖتراوحت فً حدها اهأدنى من 

  7ٕٔٓ.ٓوانحراؾ معٌاري  ٙٔ.ٗى علاهأ

وانحراؾ  9ٙ.ٖكما بلػ المتوسط الحسابً العام لجمٌع محددات التساإل الثانً 

. وهذه القٌمة وفقاً لمعٌار الوزن النسبً لقٌمة المتوسط الحسابً 78ٗٙ.ٓمعٌاري 

ى أن درجة تحقٌق القٌم الفنٌة المعاصرة من خالل فن التجهٌز فً عل اتعتبر مإشرًّ 

رتٌب العبارات حسب المتوسطات الحسابٌة الفراغ، تتم بدرجة عالٌة. وكان ت

 كالتالً:

( توظٌؾ الفراغ فً أعمال فنٌة تجهٌزٌة، بشكل ٕفً الترتٌب اهأول العبارة رقم )

معاصر وإدراك قٌمة الفراغ كعنصر أساسً فً اهأعمال الفنٌة المعاصرة. بمتوسط 

 .7ٕٔٓ.ٓوانحراؾ معٌاري  ٙٔ.ٗحسابً 

الفراغ إدراك القٌمة الفنٌة لفن التجهٌز فً ( ٔ)فً الترتٌب الثانً العبارة رقم 

 .7٘٘9.ٓوانحراؾ معٌاري  ٓٓ.ٗحسابً  بمتوسط
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متاع للمتلقً والمتذوق من خالل تحقٌق اإل( ٘فً الترتٌب الثالث العبارة رقم )

 9ٗ.ٖحسابً  بمتوسطوالتحلٌل ، التفكٌر والتؤمل  إلىأعمال فنٌة تجهٌزٌة تدعو 

 .79ٖٓ.ٓوانحراؾ معٌاري 

نون فتحقٌق الهدؾ اهأسمى والؽاٌة المثلى من ال( ٗفً الترتٌب الرابع العبارة رقم )

 88.ٖبمتوسط حسابً المعاصرة وهً محاكاة المجتمع وهمومه ومشاكله.

 .87ٕٕ.ٓوانحراؾ معٌاري 

تحقٌق الجمع بٌن المفاهٌم والرسائل الفكرٌة ( ٖامس العبارة رقم )الخفً الترتٌب 

وانحراؾ  8ٗ.ٖحسابً  بمتوسط الفراغ.ن خالل فن التجهٌز فً والقٌمة الجمالٌة م

 .79ٔ7.ٓمعٌاري 

المتوسطات الحسابٌة واالنحراؾ المعٌاري الستجابات أفراد  (ٖٔ)ٌوضح الجدول  -ٖ

 ٌتضح ما ٌلً : الثالثى محددات التساإل إلعٌنة الدراسة 

ر عالٌة درجة تواف إلىى متوسطات حسابٌة تشٌر علأن جمٌع العبارات قد حصلت 

وفً حدها  7ٔٔ7.ٓوانحراؾ معٌاري  9ٗ.ٖتراوحت فً حدها اهأدنى من 

 . 8ٖٙٓ.ٓوانحراؾ معٌاري  ٓٔ.ٗى علاهأ

وانحراؾ  ٔٓ.ٗكما بلػ المتوسط الحسابً العام لجمٌع محددات التساإل الثالث 

. وهذه القٌمة وفقاً لمعٌار الوزن النسبً لقٌمة المتوسط الحسابً 787ٓ.ٓمعٌاري 

م من خالل فن التجهٌز فً على أن درجة تحقٌق تطوٌر نتائج التعل امإشرًّ  تعتبر

الفراغ، تتم بدرجة عالٌة. وكان ترتٌب العبارات حسب المتوسطات الحسابٌة 

 كالتالً:

بمتوسط  مواكبة الفنون العالمٌة المعاصرة.( ٕفً الترتٌب اهأول العبارة رقم )

 .8ٖٙٓ.ٓوانحراؾ معٌاري  ٓٔ.ٗحسابً 

اإلسهام فً تطوٌر الفنون البصرٌة بشكل عام ( ٗلترتٌب الثانً العبارة رقم )فً ا

 .7٘ٔٙ.ٓوانحراؾ معٌاري  8ٓ.ٗحسابً  متوسط السعودٌة.فً المملكة العربٌة 
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إكساب خرٌج أقسام التربٌة الفنٌة خبرة وثقة فً ( ٙفً الترتٌب الثالث العبارة رقم )

وانحراؾ  ٕٓ.ٗحسابً  بمتوسط التشجٌع.النفس من خالل التجرٌب ومن ثم 

 .9ٔٗ٘.ٓمعٌاري 

استخدام العناصر الفنٌة المستمدة من الفنون ( ٖفً الترتٌب الرابع العبارة رقم )

 ٓٓ.ٗحسابً  بمتوسط الفراغ.المعاصرة فً صٌاؼة أعمال فنٌة تجهٌزٌة فً 

 .88ٖٙ.ٓوانحراؾ معٌاري 

وتعرٌؾ الدارس بكل ما هو  التطوٌر المستمر( ٔامس العبارة رقم )الخفً الترتٌب 

وانحراؾ معٌاري  9ٗ.ٖحسابً  بمتوسط البصرٌة.جدٌد فً مجال الفنون 

ٓ.7ٔٔ7. 

وٌتبٌن أن النتائج  للمإهلإجابات أفراد عٌنة الدراسة وفقاً  (ٗٔ)ٌوضح الجدول  -ٗ

ى الترتٌب علاإلحصائٌة إلجابات أفراد عٌنة الدراسة نحو محاور الدراسة 

أقل  للمحور اهأول والثانً( وٌتبٌن أن مستوا الداللة ٕٔٔ.ٓ، ٕٙٓ.ٓ، ٕٕٓ.ٓ)

مما ٌعنً أنه توجد فروق ذات داللة إحصائٌة  (٘ٓ.ٓمستوا الداللة المعنوٌة) من

المإهل بٌنما كان مستوا الداللة للمحور  إلىبٌن إجابات أفراد عٌنة الدراسة تعزا 

ى مصدر الداللة علوللتعرؾ ( ٘ٓ.ٓالثالث أكبر من مستوا الداللة المعنوٌة )

ى مصدر الفروق فً إجابات علاإلحصائٌة تم استخدام اختبار شٌفٌه البعدي للتعرؾ 

 أفراد عٌنة الدراسة.

عمال فن التجهٌهز فهً الفهراغ التهً قهدمها الفنهان السهعودي ارتبهاط وثٌهق بهٌن أبٌنت   -٘

الفنهههان السهههعودي وقٌمهههه الدٌنٌهههة ومبادئهههه ، وجهههذوره التارٌخٌهههة ، فهههربط الماضهههً 

م الهوٌههة واالنتمههاء الههدٌنً واالرتبههاط ر والسٌاسههة بالههدٌن ، عههن طرٌههق مفهههولحاضههبا

عمال فهن التجهٌهز فهً الفهراغ التهً أبالمكان ، وعن طرٌق رسائل ضمنٌة من خالل 

رههاب ، ومبٌنهة سهماحته عهن اإل مسإولٌتهورد ،  اإلسالمًت مدافعًة عن الدٌن اءج

 .عراق طٌاؾ واهأوتعاٌشه السلمً مع كافة اهأ
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فٌها دالالت عمٌقهة حهول الهوٌهة  تجهٌزٌةً  فنٌةً  عمااًل أم الفنان السعودي المعاصر دق  -ٙ

 إلهههى، مههن خهههالل تعمٌهههق معنههى الوطنٌهههة وتحوٌلهههها  واإلسهههالمٌة العربٌههة والوطنٌهههة

حداث السٌاسٌة والحهروب التهً مهرت بهها المنطقهة فهً  اهأصٌاؼات فكرٌة ، مستؽاًل 

ٌهر مهن اهأعمهال ومثهال ذلهك عمهل الفنهان عبهد ، ونرا ذلهك فهً كث فترت التسعٌنٌات

 .(ٕٗقبة الكونجرس اهأمرٌكً ( شكل رقم ) الناصر ؼارم )

 اأظهر الفنان السعودي المعاصهر مهن خهالل أعمهال فهن التجهٌهز فهً الفهراغ اهتماًمه  -7

عمال الفنٌهة التهً بالتراث ، كونه ركٌزة فكرٌة وثقافٌة للمجتمع ، من خالل بعض اهأ

ٌة إنسههانحاضههر ، والتههراث بالتقنٌههة ، كههون التههراث الههوطنً قٌمههة تههربط الماضههً بال

خصبة للتعبٌر والتفكٌر ، ٌمكن أن ٌتوالد لدا الفنان مهن خاللهها الكثٌهر مهن المفهاهٌم 

 صالة والتراث .فكار الفنٌة المعاصرة التً ترتبط بالماضً واهأواهأ

لسههعودٌٌن االنفتههاح بٌنههت أعمههال فههن التجهٌههز فههً الفههراغ لههدا الكثٌههر مههن الفنههانٌن ا  -8

ً ، ومههن خههالل خبههرات وثقافههات نقلههها إنسههانالفكههري مههن خههالل مضههامٌن ذات بعههد 

 امها عهد، فٌقابٌهة لسهعودي ٌتحهرر مهن كافهة القٌهود الرت الفنهان اعلالفنان السعودي ج

الفنهان السهعودي خطوطهاً حمهراء ال  كثٌهر مهن المحظهورات الدٌنٌهة والتهً ٌهرا فٌهها

تسهلٌط  إلهىالمعاصهرة البصهرٌة كثٌر من المهتمهٌن بهالفنون ٌمكن تجاوزها ، ما دفع 

ذلهك اهتمهام كثٌهراً الفنان السعودي ودراستها ، وخٌر دلٌهل علهى  ى أعمالعلالضوء 

 .ٌن السعودٌ ٌنالفنان عمال كثٌر منؤالعرض العالمٌة ب من دور

 رؼهم حداثهة ههذا االتجهاه، وقدم الفنهان السهعودي مهن خهالل فهن التجهٌهز فهً الفهراغ  -9

ى المسههتوا العههالمً ، مههن خههالل اسههتخدام علههفنٌههة متمٌههزة  عمههااًل علٌههه ، أ المعاصههر

تقنٌات مبتكرة ، بلؽة عصرٌة ، نقل من خالل تلك اهأعمال ثقافهة المجتمهع السهعودي 

ى الكثٌههر مههن اهأفكههار علههوقٌمههه للعههالم ، بطرٌقههة مبسههطة وسلسههة تههرد  اإلسههالمًو

 المملكهة العربٌهة السهعودٌةو م بشهكل عهامسالاإلاطئة ، والدعاٌات المؽرضة ضد الخ
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للكشؾ عهن قهدرات وخبهرات  ةخصب بشكل خاص ، وهذا ٌجعل من هذا المجال بٌئة

 وإبداعات الفنان السعودي المعاصر .

قة بٌن مخرجات الفنان السعودي فً مجال فن التجهٌز فهً الفهراغ  عالتوجد   -ٓٔ

ور الههذي ٌشهههده العههالم وثههورة االجتماعٌههة والثقافٌههة ، فههالتطالتقنٌههة و، والمتؽٌههرات 

لمحاكهاة تلهك الفنهون  بهداعات الفنهان السهعوديواالتصاالت ، مثٌر طبٌعً إلالتقنٌة ، 

 ا، وكههذلك المتؽٌههرات السٌاسههٌة واالقتصههادٌة والثقافٌههة والتههً تلعههب دورً  واالسههالٌب

 ٌد القٌم الجمالٌة للفن المعاصر السعودي .فً تحد اوبارزً  امهمًّ 

ٌز فهً الفهراغ أحهد الفنهون المعاصهرة المهمهة والتهً نجهح مهن ٌعتبر فن التجه -ٔٔ

مداخل جدٌهدة للتعبٌهر الفنهً عهن القضهاٌا االجتماعٌهة  إلىل وخاللها الفنان فً الوص

 أعمال فنٌة بمفهوم وفكر ثقافً. إلىٌة، حٌث ٌحورها الفنان اإلنسانوالسٌاسٌة و

روح العمههل ٌتمٌههز فههن التجهٌههز فههً الفههراغ بكونههه مههن الفنههون التههً تإصههل  -ٕٔ

الجماعً بٌن الفنانٌن ، كما تتمٌز أعمهال فهن التجهٌهز فهً الفهراغ باهأسهلوب اهأدائهً 

ٌم علههمنههه مجههال خصههب لألسههلوب التجرٌبههً فههً مههدارس الت عههلالتركٌبههً ، وهههذا ٌج

 العام و كلٌات التربٌة الفنٌة .

ممارسههة فههن التجهٌههز فههً الفههراغ ، سههواء مههن قبههل الفنههانٌن أو الدارسههٌن أو  -ٖٔ

سهواء  اإلنسهانٌة أو حتى سٌاسٌة ٌثري ثقافة إنسان، بمفاهٌم اجتماعٌة وعلٌمالت طالب

الممارس لهذا الفن أو المتلقً للمنتج الفنً ، كما أنهه ٌثهري عملٌهة االبتكهار واإلبهداع 

 ى المفهوم والمضمون وعناصر فن التجهٌز فهً الفهراغ كهالفراغعلمن خالل التؤكٌد 

 اهزة التصنٌع.امات الجالخالحقٌقً المحسوس و
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 : توصٌات البحث

 إلٌه الباحث من نتائج  ٌوصً الباحث بما ٌلً : لبناء على ما سبق وفً ضوء ما توص

ضرورة إنشاء متهاحؾ متخصصهة فهً الفهن السهعودي المعاصهر ، مهن قبهل الهٌئهات  -ٔ

والمإسسههات الحكومٌههة المتخصصههة برعاٌههة الفههن فههً المملكههة العربٌههة السههعودٌة ، 

ل فن التجهٌز فً الفراغ ، وكافة أعمال الفنون البصهرٌة ورعاٌتهها ، مها القتناء أعما

ٌسههل الوصههول إلههى تلههك اهأعمههال وٌوثقههها ، بحٌههث تكههون بمثابههة المرجههع التههارٌخً 

الدراسة فً المستقبل ، أو لؽرض السٌاحة أو كمرجع ثقهافً  سواء لؽرض البحث أو

 للوطن ومنجزات وأعمال فنانٌه .

ٌس فً كلٌات التربٌة  الفنٌة فً المملكة ، واالستفادة من تجهارب تطوٌر مناهج التدر -ٕ

 اهأخرٌن فً هذا المجال، للوصول إلى مخرجات جٌده ونتائج مرضٌة .

 Installation“طالب فهً أقسهام التربٌهة الفنٌهة بفهن التجهٌهز فهً الفهراغ تعرٌؾ ال  -ٖ

Art” الل مقهررمهن خه ت الٌهه مهن أسهالٌبوأخهر مها توصهل، البصهرٌة  كؤحد الفنون 

عن فن التجهٌز فً الفراغ، ٌدرس من خاللهه الطهالب علهى فهن التجهٌهز فهً الفهراغ 

هههوأهمٌتهههه وعناصهههره وخصائصهههه ،  لكونهههه  فهههً اهأسهههلوب التجرٌبهههً  امهههدخالً مهّمً

 اإلبداع والتعبٌر بطرٌقة معاصرة . واالبتكاري ٌتٌح للطالب فرص

الفنٌهة فهً مراحهل التعلهٌم  توظٌؾ فن التجهٌز فهً الفهراغ فهً تطهوٌر منهاهج التربٌهة -ٗ

العههام فههً المملكههة فههً ظههل سههعً وزارة التربٌههة والتعلههٌم إلههى ذلههك ، واالسههتفادة مههن 

الفنههون المعاصههرة لمواكبههة ومسههاٌرة آخههر مهها توصههل إلٌههه الفههن العههالمً مههن تقنٌههات 

وأسههالٌب واتجاهههات ، وٌكههون ذلههك بههإثراء تلههك المنههاهج بمفههاهٌم الفنههون المعاصههرة 

ٌن السههعودٌٌن الههرواد فههً مجههال فههن التجهٌههز فههً الفههراغ ، وتزوٌههد وأعمههال الفنههان

 الطالب ببعض الخبرات فً وصؾ وتحلٌل اهأعمال الفنٌة المعاصرة .
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ٌوصً الباحث بالمزٌهد مهن اهأبحهاث والدراسهات فهً مجهال فهن التجهٌهز فهً الفهراغ  -٘

التهً ٌمهر لتوضٌح العالقة الفلسفٌة والفكرٌة بٌن فن التجهٌز فً الفهراغ والتطهورات 

    المجتمع السعودي سواء كانت ثقافٌة أو سٌاسٌة أو صناعٌة .بها 

المتخصصٌن فً مجال الفنون والباحثٌن والفنانٌن المتمٌزٌن فً مجهال  من ةستفاداال -ٙ

للفنهههون  ةمهههن قبهههل الجههههات الراعٌهههوالفنهههون المعاصهههرة ، فهههن التجهٌهههز فهههً الفهههراغ 

تطوٌر قدرات ومعهارؾ وخبهرات الجٌهل فً المملكة إلثراء الساحة الفنٌة و ةالبصرٌ

لٌههههات التثقٌفٌههههة والتجرٌبٌههههة الفنههههانٌن السههههعودٌٌن ، عههههن طرٌههههق اآلالصههههاعد مههههن 

 لألنشطة الثقافٌة التً تنظمها تلك الجهات . ةوالمحاضرات ، بحٌث تكون مصاحب

كما توصً الدراسة بإجراء المزٌد من الدراسات واهأبحاث لفن التجهٌهز فهً الفهراغ  -7

ودراسههة أعمههال بعههض الفنههانٌن الههذٌن بههرزوا فههً مجههال فههن  –اهاتههه مههن حٌههث اتج

التجهٌههز فههً الفههراغ والتعههرؾ علههى فلسههفتهم والقههٌم الجمالٌههة فههً أعمههالهم والمفههاهٌم 

 الفلسفٌة والفنٌة فً تلك اهأعمال .

إجراء المزٌد من اهأبحاث والدراسات فً مجال االتجاهات الفنٌة المعاصرة مثل فهن  -8

فٌدٌو ، وفن البٌئة وتقاطعات تلك الفنون بفهن التجهٌهز فهً الفهراغ فهً اهأداء ، وفن ال

كثٌر من اهأعمال الفنٌة ، وفً ظل انعدام اهأبحاث والدراسهات المتخصصهة فهً تلهك 

 االتجاهات.
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 مراجع البحث

 أوالا : الكتب والمإلفات العربٌة 

 ثانٌاا : البحوث والدراسات الجامعٌة

 والندوات والمعارض ثالثاا : المإتمرات 

 رابعاا : المواقع والصحف االلكترونٌة
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 : الكتب العربٌة 

 . القاهرة :  علم الجمال قضاٌا تارٌخٌة ومعاصرةم( . 99ٕٔإبراهٌم ، وفاء محمد . ) 

 مكتبة ؼرٌب .      

 : مكتبة مصر . مشكلة الفنم( . 978ٔإبراهٌم ، زكرٌا . )

  الجمال دراسات فً علمم( . 9ٕٓٓهادي ، عدلً محمد . )أبو شحته ، ٌاسمٌن و عبد ال

 : مكتبة المجتمع العربً .     

 . القاهرة : دار المعارؾ .  مصطلحات التربٌة الفنٌة م( .99ٕٔالبسٌونً ، محمود . )

 . الرٌاض : مدخل الى المناهج وطرق التدرٌس م( .ٕٔٔٓالخلٌفة ، حسن جعفر . )

 مكتبة الرشد .     

 منهج البحث فً العلوم السلوكٌة مع تطبٌقات هـ( .ٕٔٗٔ. )، سالم وآخرون  انًالقحط

 .: المطابع الوطنٌة الحدٌثة  الرٌاض.  SPSSعلى      

 . عمان :  علم الجمال بٌن الفلسفة واإلبداعم( . 99٘ٔالربضً ، إنصاؾ جمٌل . )

 دار الفكر للطباعة والنشر .      

 . تارٌخ الفن التشكٌلً فً المملكة العربٌة السعودٌةم( . ٕٓٔٓالرصٌص ، محمد . )

 الرٌاض : وزارة الثقافة واالعالم . وكلة الوزارة للشإن الثقافٌة .      

. القههاهرة : دار     آفههاق الفههن االسههالمً نظههرة بعههٌن الطههائر.  (م99ٓٔ. )العطههار ، مختههار 

 المعارؾ. 

 ة أنور عبدالعزٌز ونظمً لوقا ( .) ترجم بحث فً علم م( . 97ٓٔبرتلٌمً ، جان . )

 القاهرة : دار نهضة مصر للطباعة والنشر .     

 الرباط  . الفن الحدٌثالجمالٌة اإلسالمٌة وم( . 997ٔبهنسً ، عفٌؾ . )
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 : دار الكتاب العربً .     

 . ، تونس : دار الجنوب  الفن الحدٌث فً البالد العربٌةم( . 979ٔبهنسً ، عفٌؾ . ) 

 برعاٌة منظمة الٌونسكو . ،     

 ، عالم المعرفة ، الكوٌت .  جمالٌة الفن العربًم(: 979ٔبهنسً ، عفٌؾ . )

 بٌروت : –) ترجمة شربل داؼر ( . البصرة  ما الجمالٌةم( : 9ٕٓٓجٌمٌنٌز ، مارك . )

 برعاٌة ودعم مإسسة محمد بن راشد آل مكتوم ، المنظمة العربٌة للترجمة ،.

     . أسس ومبهادئ البحهث العلمهً .م(ٕٕٓٓ) .مٌرفت علً  ، خفاجة ض وصابر، فاطمة عو

 . : مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنٌة اإلسكندرٌة . الطبعة اهأولى

 مكتبة االنجلو المصرٌة. القاهرة : . لعبة الفن الحدٌثم( . ٕٕٓٓ) . عبدالعزٌز ، زٌنب

 النقد . لبنان : دار الفكر اللبنانً . م( .الفن التشكٌلً نقد اهأبداع وإبداعٕ٘ٓٓعبٌد كلود ، )

 .  نقد الفنون من الكالسٌكٌة إلى ما بعد الحداثةم( . ٕٓٔٓعطٌة ، محسن محمد . )

 االسكندرٌة : منشاة المعارؾ .     

 . القاهرة : عالم الكاتب . جذور الفنم( . ٕٗٓٓعطٌة ، محسن محمد . )

 . القاهرة  دٌث والمعاصراتجاهات فً الفن الحم( . ٕٔٔٓعطٌة ، محسن . )

 :  دار عالم الكتب .     

 . القاهرة : دار الشروق . مذاهب فكرٌة معاصرةم( . ٕٕٔٓقطب ، محمد . )
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 الرسائل العلمٌة :

العمهل الفنهً التجمٌعهً كمهدخل إلثهراء التعبٌهر م( . 99ٙٔثروت ، عهادل محمهد ثهروت . ) 

 ؼٌر منشورة . كلٌة التربٌة الفنٌة ، جامعة حلوان .. رسالة ماجستٌر  فً التصوٌر

االتجاهههات الفنٌههة والفلسههفٌة لتصههوٌر القضههاٌا م( . ٕٙٓٓالبلشههً ، سههامً عبههد الفتههاح . )

رسهالة دكتهوراه ؼٌهر منشهورة . كلٌهة التربٌهة الفنٌهة .  .السٌاسٌة فً الفن العالمً المعاصهر 

 جامعة حلوان .

دور المفههاهٌم التشههكٌلٌة المعاصههرة فههً تطههور هههـ( . ٖٗٔالحههازمً ، أمههانً عٌههد أحمههد . ) 

. رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة . كلٌة التربٌة ، قسم التربٌة الفنٌة . جامعهة  التشكٌل الخزفً

 أم القرا .

التصهههوٌر الحهههدٌث فهههً المملكهههة العربٌهههة م( . ٕٔٓٓالحربهههً ، سههههٌل سهههالم الصهههبحً . )

. رسهالة ماجسهتٌر منشهوره . كلٌهة التربٌهة . قسهم  السعودٌة اتجاهاته والعوامل المهإثرة فٌهه 

 التربٌة الفنٌة . جامعة أم القرا .

أبعههاد  :)ثقافههة الصههورة التشههكٌلٌة المعاصههرة  . هههـ(9ٕٗٔالزهرانههً ، عههوض حمههدان . ) 

رسالة ماجسهتٌر ؼٌهر منشهوره . كلٌهة التربٌهة . قسهم التربٌهة الفنٌهة .  ( . فلسفٌة وقٌم مدركة

 جامعة أم القرا .

المهههنهج التجرٌبههً فههً التصههوٌر الحههدٌث ومههها م( .  979ٔالسههٌد ، هههدا أحمههد زكههً . ) 

. رسالة دكتوراه ؼٌر منشهوره . كلٌهة التربٌهة الفنٌهة .  ٌتضمنه من أسالٌب ابتكارٌة وتربوٌة

 جامعة حلوان .

البهوب كمهدخل السهتحداث فهن م( . 8ٕٓٓالناصر ، زههراء بنهت عبهدهللا بهن عبهدالرحٌم . ) 

. رسالة ماجستٌر ؼٌر منشوره . كلٌة التربٌهة . قسهم التربٌهة الفنٌهة  للوحة التشكٌلٌة تجمٌعً

 الملك سعود . جامعة. 
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دور الفهههن التشهههكٌلً فهههً دعهههم القضهههاٌا م( . ٕٗٓٓحجهههار ، حنهههان محمهههد عبهههد الحمٌهههد . ) 

.  . رسهالة ماجسههتٌر ؼٌهر منشهورة . كلٌهة التربٌههة . قسهم التربٌهة الفنٌههة اإلنسهانٌة المعاصهرة

 جامعة أم القرا.

مفهوم الجمال لتناول الخامة فهً النحهت الحهدٌث م( . 99ٗٔحسٌن ، محمد اسحق قطب . ) 

. رسهالة دكتهوراه واثره على القٌم التشكٌلٌة والتعبٌرٌة فً اعمال طالب كلٌهة التربٌهة الفنٌهة 

 ؼٌر منشورة . كلٌة التربٌة الفنٌة . جامعة حلوان .

الفكهر الفلسهفً للفهن المفهاهٌمً كمهدخل السهتحداث .  ( مٕٓٓٓ. )حسن ، عال الهدٌن محمهد 

جامعهة  .رسالة دكتوراه ؼٌهر منشهوره . كلٌهة التربٌهة الفنٌهة  . صٌاؼات جدٌدة فً التصوٌر

 .حلوان 

القههٌم الجمالٌههة فههً مختههارات مههن فنههون مهها بعههد م( . ٖٕٓٓرحههٌم ، شههٌماء محمههد السههٌد . ) 

رسالة ماجسهتٌر ؼٌهر  .دا طالب كلٌة التربٌة النوعٌة الحداثة كمدخل إلثراء التذوق الفنً ل

 منشورة. كلٌة التربٌة الفنٌة . جامعة حلوان .

امكانات فن التجهٌز فً الفراغ المعاصر فً التعبٌهر عهن م( . 8ٕٓٓشلبً ، محمد أحمد . )

 -. رسههالة ماجسههتٌر ؼٌههر منشههورة . كلٌههة الفنههون  القضههٌة الفلسههطٌنٌة :) دراسههة تحلٌلٌههة (

 نون التشكٌلٌة . جامعة الٌرموك .الف

المفههاهٌم الفنٌههة والفلسههفٌة لفههن الواقعٌههة م ( . ٕٔٓٓعثمههان ، عههادل محمههد ثههروت محمههد . )

. رسهالة دكتهوراه ؼٌهر الجدٌدة وفن التجهٌز فً الفراغ كمدخل إلثراء التعبٌر فهً التصهوٌر 

 منشورة . كلٌة التربٌة الفنٌة . جامعة حلوان .

دور المتههذوق فهً التجربههة الجمالٌههة لفنههون م(. ٌٕٔٓٓوسهؾ خلٌفههه . ) ؼهراب ، بهههاء الههدٌن

رسهالة ماجسهتٌر ؼٌهر منشهورة . كلٌهة  .) دراسهة نقدٌهة مقارنهة (  : الحداثة وما بعد الحداثهة

 التربٌة الفنٌة . جامعة حلوان .
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القهٌم الجمالٌهة للتولٌفههة فهً فنهون الحداثههة ومها بعههد م( . ٕ٘ٓٓمصهطفى ، حورٌهة السههٌد . ) 

. رسههالة ماجسههتٌر ؼٌههر منشههورة . كلٌههة التربٌههة الفنٌههة . جامعههة  الحداثههة فههً مصههر والعههالم

 حلوان .

 المإتمرات والندوات والمعارض :

أوراق عمهل ، مإسسهة الملهك عبهدالعزٌز م( . ٕٙٓٓالمإتمر العلمً اإلقلٌمً للموهوبٌن . )

 . ورجاله لرعاٌة الموهوبٌن

 نون التشكٌلٌة ، جده .م( صالة تسامً للفٕٔٔٓسدرة ) رضمع

 رابعاا : المواقع والصحف االلكترونٌة :

 ( ًٖٕٔٓمقال للدكتوره هٌفاء علً فً مدونتها على الموقع االلكترون:) 

lart.htm-http://haifaali.blogspot.com/2011/12/installation 

 (ٖٕٔٓمقال فن البٌئة فً منتدٌات الحوار للكاتب محمد العبد الكرٌم : ) 

Art-Enviroment-http://forums.ksu.edu.sa/showthread.php?8732 

  زٌد بن علً بن  لألستاذلسعودي عن نشاءة التربٌة الفنٌة فً المملكة العربٌة امقاله

 زٌد البرٌك 

http://www.bani-: (ٖٕٔٓعل الموقع)

8433.html-rshed.com/vb/archive/index.php/t 

  :ًصورة بحٌرة الملح من الموقع االلكترون 

http://thlandscapedesign.blogspot.com/2012_03_01_archive.html 

 : كتاب احمد فلمبان ومقاله 

articles/5083-http://www.menassat.com/?q=ar/news- 

 (  ٕٔٔٓالجمعٌة العربٌة للثقافة والفنون )جرٌدة االقتصادٌة () تؤسٌس 

http://haifaali.blogspot.com/2011/12/installation-art.html
http://haifaali.blogspot.com/2011/12/installation-art.html
http://forums.ksu.edu.sa/showthread.php?8732-Enviroment-Art
http://forums.ksu.edu.sa/showthread.php?8732-Enviroment-Art
http://www.bani-rshed.com/vb/archive/index.php/t-8433.html
http://www.bani-rshed.com/vb/archive/index.php/t-8433.html
http://www.bani-rshed.com/vb/archive/index.php/t-8433.html
http://thlandscapedesign.blogspot.com/2012_03_01_archive.html
http://thlandscapedesign.blogspot.com/2012_03_01_archive.html
http://www.menassat.com/?q=ar/news-articles/5083-
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http://www.aleqt.com/2012/07/29/article_678662.html 

 (ٕٓٔٓموقع الحراك التشكٌلً فً السعودٌه) 

 art.arabfunart.com/saudi_art.htm-http://universموقع : 

 :موقع اجنبً لسٌرة الفنان اآلن كابرو 

4/allan_kaprow_1http://newsgrist.typepad.com/underbelly/2006/0

9.html 

  :موقع للفنان أرمن 

eng.html-36-biography-http://www.armanstudio.com/arman 

 لخميـس جرٌدة الشرق االوسط حوار للفنان حوار مع الفنان  ابراهٌم ابو مسمار ، ا

 59491العدد  9159نوفمبر  92هـ  4541محـرم  51

http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&article=706403&is

sueno=12420#.UWnnBqKGHTo 

  االمٌر خالد الفٌصل لفعالٌات سوق عكاظ اهأولجرٌدة الرٌاض مقالة عن افتتاح 

http://www.alriyadh.com/iphone/article/270618 

  حوار مع الفنان أبراهٌم ابو مسمار  – اإللكترونٌةموقع صحٌفة فنون الخلٌج– 

 هـ ٖٗٗٔجماد الثانً ٖٓالجمعة 

10388.htm-id-show-action-http://artsgulf.com/news 

  موقع الفنان ضٌاء عزٌز ضٌاء 

opynumber=28http://www.diaaziz.com/viewsculpturear.php?c 

  شموط ، عز الدٌن مقال بعنوان : واقع الفن التشكٌلً المعاصر فً الؽرب وأزمته

، مجلة الحٌاة التشكٌلٌة ،فصلٌة ، تصدرها وزارة الثقافة ، دمشق ، العدد  الراهنة

 .م 99ٗٔ( ٙ٘،٘٘)

 

http://www.aleqt.com/2012/07/29/article_678662.html
http://www.aleqt.com/2012/07/29/article_678662.html
http://univers-art.arabfunart.com/saudi_art.htm
http://newsgrist.typepad.com/underbelly/2006/04/allan_kaprow_19.html
http://newsgrist.typepad.com/underbelly/2006/04/allan_kaprow_19.html
http://www.armanstudio.com/arman-biography-36-eng.html
http://www.armanstudio.com/arman-biography-36-eng.html
http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&article=706403&issueno=12420#.UWnnBqKGHTo
http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&article=706403&issueno=12420#.UWnnBqKGHTo
http://www.alriyadh.com/iphone/article/270618
http://www.alriyadh.com/iphone/article/270618
http://artsgulf.com/news-action-show-id-10388.htm
http://artsgulf.com/news-action-show-id-10388.htm
http://www.diaaziz.com/viewsculpturear.php?copynumber=28
http://www.diaaziz.com/viewsculpturear.php?copynumber=28
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 رابعاا : المقابالت الشخصٌة :

 م(ٕٕٔٓأحمد ماطر ، معرض اصدار نادر الثانً ، جده )

 م( .ٖٕٔٓبتسام محمد ٌونس و حسان محمد حسن ، داما أرت ، جده )ا

 م(ٖٕٔٓالفنان بكر شٌخون ، منزل الفنان ، جده ،)

الفنان خالد االمٌر ، معرض أجنح عربٌة للفنون المعاصهرة الثهانً ، مركهز تٌهاترون ، جهده 

 م( .ٖٕٔٓ)

 م( .ٖٕٔٓالفنان خالد عرٌج ، مقهى الربٌع ، جده )

 م( .ٖٕٔٓشعً ، مركز تسامً للفنون البصرٌة ، جده )راشد الشع

 م( .ٖٕٔٓسعٌد قمحاوي ، معرض الباب الثامن ، جده )

 م( .ٖٕٔٓمحمد حٌدر ، مركز تسامً للفنون البصرٌة ، جده )

 م( .ٖٕٔٓمساعد الحلٌس ، مركز تسامً للفنون البصرٌة ،جده )

 م( ٖٕٔٓ)عبد الناصر ؼارم ، مركز تسامً للفنون البصرٌة ، جده 

 خامساا : حوارات هاتفٌة وتواصل عن طرٌق مواقع التواصل االجتماعً عبر االنترنت . 

 م( .ٖٕٔٓالفنانة أشجان السلٌمانً ، مواقع التواصل االجتماعً ، )

 م( .ٖٕٔٓمواقع التواصل االجتماعً ، ) مراسله من خالل الفنانه خلود البقمً ،

،  ، بواسههطة الهههاتؾ ر شخصههً بواسههطة الهههاتؾ حههواالفنههان عبدالناصههر ؼههارم العمههري ، 

 م( .ٕٕٔٓ)

 م( . ٖٕٔٓ، )حوار شخصً الفنانة هدا المزروع ، 

 :الكتب والمراجع االجنبٌة 

Ian chill veers the oxford dictionary oxford university - new 

york 1988.  
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 المالحق

 (5ملحق رقم )

مجال فن  فً عات السعودٌةالجامنٌة فً لطالب كلٌات التربٌة الفمقرر دراسً مقترح 

 . التجهٌز فً الفراغ

 ( 4ملحق رقم )

توصٌف لوحدة دراسٌة مقترحة لطالب المرحلة المتوسطة فً مجال )فن التجهٌز فً 

 الفراغ ( ضمن مجال الفنون البصرٌة المعاصرة.

 (4ملحق رقم )

  استبانة مقابله تحلٌلٌة ألعمال الفنانٌن السعودٌٌن المعاصرٌن

 فً مجال فن التجهٌز فً الفراغ 

 (3ملحق رقم )

 التعرٌف برواد فن التجهٌز فً الفراغ العالمٌٌن جدول 

  (1ملحق رقم ) 

 جدول التعرٌف برواد فن التجهٌز فً الفراغ فً المملكة العربٌة السعودٌة 

 (6ملحق رقم )

 جدول التعرٌف ببعض الفنانٌن السعودٌون الذٌن تم تحلٌل اعمالهم  

 (7) لحق رقمم

 جدول لبعض المصطلحات فً مجال فن التجهٌز فً الفراغ ومعلنٌها 
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 ( 8ملحق رقم )

استبانة تحكٌم المقرر المقترح لطالب أقسام التربٌة الفنٌة والوحدة الدراسٌة لطالب 

 الصف الثالث المتوسط .

 (9ملحق )

 ملحق الجداول 

 ( 51ملحق )

 المقترح للمساق الدراسً بٌان بؤسماء المحكمٌن 
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 (5ملحق رقم )

فً مجال فن  عات السعودٌةالجاملطالب كلٌات التربٌة الفنٌة فً مقرر دراسً مقترح 

 . التجهٌز فً الفراغ

تسههعى المملكههة العربٌههة السههعودٌة، مههن خههالل كافههة مإسسههاتها إلههى النهههوض بههالتعلٌم العههام 

التربٌة والتعلهٌم أهمٌهة قصهوا، مشهروع  والتعلٌم العالً ، ومن المشارٌع التً تولٌها وزارة

تطوٌر المناهج الدراسة ، ومن المواد التً خضعت للتطوٌر مهادة التربٌهة الفنٌهة ، وال تهزال 

بحاجه إلى المزٌد من التطهوٌر ، وٌعهد اعتمهاد الهوزارة لمهنهج للتربٌهة الفنٌهة فهً المهرحلتٌن 

مجهال، رؼهم مها صهادؾ ههذا المشهروع االبتدائٌة والمتوسطة بمثابة النقلة النوعٌة فهً ههذا ال

من عقبات ومصاعب، وكذلك الحال فً وزارة التعلٌم العالً والتً ترعهى التعلهٌم الجهامعً 

بالمملكههة العربٌههة السههعودٌة، حٌههث أولههت مشههروع االعتمههاد اهأكههادٌمً للجامعههات اهتماًمهها 

المشهروع،  بارًزا، وكرست كل الخبرات لتطهوٌر ههذا القطهاع الحٌهوي والمههم وإنجهاح ذلهك

ومن خالل هذه الدراسة ٌرا الباحث أهمٌة مساٌرة التطهور المطهرد سهواء فهً العلهم أو فهً 

 التقنٌة، أو فً التفكٌر للوصول إلى مخرجات تحاكً التطلعات فً مجال التربٌة الفنٌة .

حٌث إن أقسام التربٌة الفنٌهة فهً كلٌهات التربٌهة فهً كافهة أنحهاء المملكهة تحتهاج إلهى تطهوٌر 

دٌث فهً مجهال المنههاهج الدراسهٌة ، لمواكبهة التطهور الههذي تشههده كافهة العلهوم وخاصههة وتحه

مجال الفنون المعاصرة ، وٌمكن أن تفٌد هذه الدراسة فً تقدٌم مقتهرح لوحهدة دراسهٌة علهى 

 .الجامعات السعودٌة  المستوا الجامعً لطالب أقسام التربٌة الفنٌة فً

فنون التً تنمً التفكٌهر أالبتكهاري واإلبهداعً ، وٌعهد حٌث ٌعد فن التجهٌز فً الفراغ من ال

ههذا الفههن مجههاالً خصههب لالبتكههار والكشههؾ عههن المبههدعٌن والموهههوبٌن فههً مجههاالت شههتى ، 

وٌعطى هذا المقهرر لطهالب ومن ثم  تقدٌم المفٌد والجدٌد لطالب المرحلة الجامعٌة بالمملكة 

 . ت التربٌة الفنٌةأو لطالب الدراسات العلٌا فً كلٌاالمستوا الثامن 
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 وسٌقوم الباحث بتقدٌم هذا المقترح كما ٌلً :

 ٌم الجامعً .علمستوى الت

ٌمكههن أن ٌكههون هههذا المسههاق لطههالب المسههتوٌات المتقدمههة مههن مرحلههة البكههالورٌوس فههً 

، حٌههث ٌههتم إعطههاء الدراسههات العلٌههامسههاقات طههالب ، أو ضههمن المسههتوا السههابع أو الثههامن 

ما بعد الحداثهة ، وروادهها ، وأشههر االتجاههات الفنٌهة التهً ظههرت  الطالب فكرة عن فنون

ى الفنهون المعاصهرة ومها الفهرق علهفً الساحة الفنٌة والتشكٌلٌة ، ومهن ثهم ٌتعهرؾ الطهالب 

والتً ظهرت فً نهاٌهة القهرن المنصهرم وبداٌهة  أو ما بعد الحداثة ، بٌن الحداثة والمعاصرة

، كفههن التجهٌههز فههً الفههراغ وفههن البٌئههة والفههن  ًوجهههذا القههرن  مسههاٌرة للتطههور التكنولهه

المفاهٌمً وؼٌرها ، ومن ثم ٌعطى الطالب فكرة عن فن التجهٌز فً الفراغ وعن عناصره 

وممٌزاتهههه وتارٌخهههه وارتباطاتهههه باالتجاههههات الفنٌهههة اهأخهههرا ، وأهمٌتهههه ، وخصائصهههه ، 

ى أسهالٌب النقهد علهعهرؾ وممٌزاته ،مهن ثهم ٌهتم تقهدٌم بعهض اهأعمهال التجهٌزٌهة للطهالب للت

الفنٌة فهً مثهل ههذا الفهن وكٌفٌهة نقهد أعمالهه الفنٌهة ، ثهم ٌطلهب مهن الطهالب تقهدٌم مقترحهات 

لمواضٌع فنٌة ٌمكن تنفٌذها بواسطة فن التجهٌهز تحمهل فكهر اجتماعٌهاً أو تحمهل رسهالة فنٌهة 

هه امفٌههدة ٌمكههن أن تقههدم مفهوًمهه ًٌّ ومفٌههدة للمجتمههع  لقضههٌة معٌنههة أو رسههالة جدٌههدة اًٌّ إنسههانا فكر

 أو العالم كافة . اإلسالمًالعربً أو 

 )قسم التربٌةالفنٌة( توصٌف مقرر دراسً اختٌاري لطالب المرحلة الجامعٌة   1-2-4 

 اسم الهٌئة أو الجهة  :المإسسة

 التربٌة الفنٌة:  القسممثالً                                      الكلٌة/  التربٌة 
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 ومات عامة عنها :علدراسٌة وم ةحدأ(التعرٌؾ بو

 :  فن التجهٌز فً الفراغ ة اسم الوحدة الدراسٌ .ٔ

 ختٌاري قسم التربٌة الفنٌة اساعة  ٖعدد الساعات المعتمدة:         .ٕ

ٖ.  

ماجستٌر  –المقرر الدراسً.  بكالورٌوس فً التربٌة الفنٌة  اً ٌقدم ضمنهتالبرنامج أو البرامج ال .ٗ

  التربٌة الفنٌة

 المسإول عن المقرر الدراسً: عضو هٌئة التدرٌس سم ا .٘

 البكالورٌوس:ٌعطى فٌه المقرر الدراسً:  فً مرحلة  اهأكادٌمً الذيالسنة أو المستوا  .ٙ

 فً المستوا الثالث مثالً 

 مثالً المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(: تارٌخ الفن الحدٌث  .7

 :  المتطلبات اآلنٌة لهذا المقرر )إن وجدت( .8

ٌمٌة: ورشة  قسم التربٌة الفنٌة للدروس علموقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمإسسة الت .9

 .)مثالً(العملٌة 

 ب( اهأهداؾ:

 م اهأساسٌة للطلبة المسجلٌن فً المقرر:علوصؾ موجز لنتائج الت -أوالً 

 ى المفاهٌم المعاصرة لفن التجهٌز فً الفراغ .علالتعرؾ  -ٔ

هذا االتجاه الفنً المعاصر وطاقاته الحركٌة والبصرٌة التً تثٌر المعانً  إمكانٌاتى علرؾ التع -ٕ

 واهأفكار واالستدالالت لدا المتلقً .

بفن  ةوالمرتبط ة امات المستحدثالخمكانات التشكٌلٌة والتحضٌرٌة عن طرٌق البحث فً تطوٌر اإل -ٖ

خرا وكل ما ٌرتبط بها من عناصر أ ةعدالتجهٌز فً الفراغ  وما ٌكمله وٌجمله من خامات مسا

 تشكٌلٌة فً ضوء التجارب الفنٌة المستحدثة.

امات الحدٌثة مع إمكانٌة ربطها بالوسائط التكنولوجٌة الخى التجرٌب المباشر بعلتدرٌب الطالب  -ٗ

وما ٌرتبط بكل منها من مهارات أدائٌة لتكوٌن كؤحد عناصر فن التجهٌز فً الفراغ ، الحدٌثة 

 ، وصٌاؼة أفكاره ودالالتهرٍ معب يفنً تجهٌز تٌة للطالب وصٌاؼتها لتولٌؾ عملٍ الذاالرإٌة 
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سطح  أو من خالل هأا ىعل فً ضوء اتجاهات الفن المعاصر سواء من خالل التعبٌر ةٌالتعبٌر

 المركبة . التجهٌزٌة اهأعمال 

صصات الفنٌة بعض التخ دمجتعبٌرٌة من خالل والبصرٌة وال المهارٌةتطوٌر خبرات الطالب  -٘

خرا المناسبة والتعبٌر بها إلعداد أعمال فً مجال فن التجهٌز فً الفراغ مواكبة لالتجاهات اهأ

 .واشؽال الخشب والمعادن –والنحت المعاصر  –مثل الخزؾ المعاصر  -المعاصرة للفن

تخدام المتزاٌد وصؾ موجز هأٌة خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  المقرر الدراسً . )مثل االس -ثانٌاً 

ومات أو مراجع اإلنترنت، والتؽٌٌرات فً  المحتوا كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال عللتقنٌة الم

 .  وٌمكن تحقٌق ذلك من خالل  الدراسة(

فن ى الحلول والتجارب الفنٌة فً مجال علالتعامل مع مصادر المعرفة الحدٌثة لالطالع  -ٔ

 .(االنترنت  )ومفاهٌمها وأسالٌبها وطرقها مثلالفنون المعاصرة و التجهٌز فً الفراغ

االبتكاري عن طرٌق فن التجهٌز  ٌجاد بٌئة جٌده للتفكٌر اإلبداعً وإاالستفادة من التجرٌب فً  -ٕ

 فً الفراغ وفلسفته ومفاهٌمه .

عادة   إتطبٌق مهارات التفكٌر الناقد واالستقصاء فً حل المشكالت والتجرٌب لالكتشاؾ و -ٖ

 االكتشاؾ.

 قلٌمٌة والعالمٌة وصاالت العروض التشكٌلٌة إلمكاناإلٌمٌة علالمإسسات التاصل مع التو -ٗ

 برات المعاصرة .          الخالتجارب ومن االستفادة 

 الدراسً . مقررج( توصٌؾ ال

 الموضوعات التً ٌنبؽً تناولها:-ٔ

عدد  قائمة الموضوعات

 اهأسابٌع

ساعات 

 التدرٌس 
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ظهههور  إلههىٌههتم التطههرق فٌههه  اتقههدٌمًٌّ  ااهأول ٌكههون درًسهه الموضههوع -ٔ

 post-modernismمعاصهربعد الحداثة وبهداٌات الفهن ال ما فنون

اب ظهههوره ، ثههم شههرح مفصههل لظهههور الفنههون بورواده ومههن ثههم أسهه

المعاصرة وروادها واتجاهات الفن المعاصهر ومدارسهه الفنٌهة ومهن 

فهً  التطهرق لتعرٌهؾ فهن التجهٌهزوهها دثم أهم تلك االتجاهات وروا

اهأسههس المعاصههرة  لفههن التجهٌههز فههً عناصههره والفههراغ وأهمٌتههه و

ت علهته من أهم االتجاهات المعاصهرة وجعلالفراغ واهأسباب التً ج

فنانً هذا االتجاه ٌحصدون الجوائز والمستوٌات المتقدمهة فهً شهتى 

المجاالت ثم ٌتم عرض بعض اهأعمال فً مجال التجهٌز فً الفراغ 

مههن خهالل أعمههال فنٌهة مختههارة   ن معاصهرمهع توضههٌح لممٌزاتهه كفهه

ٌهههة التكوٌنهههات المختلفهههة ذات المفهههاهٌم والقهههٌم الفكرٌهههة علوإبهههراز فا

والبصرٌة ، وكٌفٌة تنفٌذ تلك اهأعمال وتضمٌنها اهأفكار المناسهبة ، 

الفراغ فٌهها ٌمثهل دوراً أساسهٌا مهع المتلقهً لهذلك  على جعلوالتؤكٌد 

 الفن .

 

ٔ 

 

ٖ 

ً  أفهً الفهراغ   ي  تجهٌز ًتنفٌذ عمل فن -ٕ فهً الفهراغ       مٍ مسهتله و تركٌبه

دور الفههراغ   لطالههبتتحقههق فٌههه القههٌم الفنٌههة ، وٌظهههر مههن خاللههه ا

واالسههتفادة التههً ٌحققههها للمتلقههً والفنههان فههً خههوض تجربههة العمههل 

التههً ضههمنها الفنههان والههدالالت فكههار والمفههاهٌم الفنههً مههن خههالل اهأ

صوصهههٌة  تجربتهههه الفنٌهههة فهههً لعملهههه مهههن خهههالل تلهههك المفهههاهٌم وخ

 ةومعانها)مهثالً (القضهٌة الفلسهطٌنٌة  عهن الفراغ.ٌتم اختٌار موضهوع

 الشعب الفلسطٌنً من احتالل الكٌان الصهٌونً لألراضً العربٌة 

 

    ٕ 

 

   ٙ 

توضٌح مفصل للخامهات المكملهة والمجملهة والتهً ٌمكهن اسهتخدامها  -ٖ

لمحلٌهة وكٌفٌهة رصهدها فً أعمال فن التجهٌز فً الفراغ من البٌئة ا

قتهههها الجمالٌهههة والموضهههوعٌة مهههن خهههالل عناصهههرها عالومهههن ثهههم 

مسامٌر مختلفة  -أسالك نحاسٌه -حدٌد  –نحاس  - المختلفة ) خشب

امههات الخك( وتوضههٌح الفههرق بههٌن ٌبالسههت-قطههع زجاجٌههه -اهأشههكال

 

    ٔ 

 

   ٖ 
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والوسائل والوسائط التكنولوجٌة والتً ٌمكهن اسهتخدامها فهً أعمهال 

شاشههات  –فٌههدٌو  –ً الفههراغ مثههل ) أجهههزة العههرض فهن التجهٌههز فهه

أمهههاكن  –ؼهههرؾ معٌنهههة  –صهههاالت عهههرض خاصهههة  –تلفزٌونٌهههة 

الفنٌهههة  هأعمههالا( مهههع عههرض لهههبعض  لههخإمفتوحههة مخصصهههة ....

 والعالمٌة . لمحلٌةالتجهٌزٌة  ا

فهههن للتجهٌهههز فهههً الفهههراغ بهههة عملٌهههة فهههً مجهههال ٌنفهههذ الطالهههب تجر  -ٗ

عمل فنً تجهٌزي ال ٌتجاوز فً مقاساته المتر بمقاسات مبسطة فً 

امههات بسههٌطة الخوطههوالً وعرضههاً وتكههون هههذه  ااًعههفرتا. فههً المتههر

ومختلفة وفً موضوعات مختلفة ) موضوع اختٌاري ٌعهالج قضهٌة 

من القضاٌا االجتماعٌهة (مهع إمكانٌهة االسهتعانة بوسهائط مختلفهة فهً 

امات المكملة الخض فٌها ببع اخرا مستعٌنً اهأ تختلؾ عنكل تجربة 

سهلوب هأخهرا مسهتحدثة ٌظههر فٌهها  الطالهب اأوالمحسنة وخامهات 

ٌصالها إ إلىاص به من خالل تفهمه للفكرة والمفاهٌم التً ٌسعى الخ

ساسهً مهن أللمتلقً ومراعاة دور الفهراغ فهً العمهل الفنهً كعنصهر 

 عناصر فن التجهٌز فً الفراغ  .

 

    ٔ 

 

   ٖ 

نٌههة العالمٌههة والتههً تحمههل  مفههاهٌم فنٌههة عههرض لههبعض اهأعمههال الف -٘

معاصههرة ، وخاصههة فههن التجهٌههز فههً الفههراغ سههواء فههً اهأعمههال 

المسهههطحة أو المجههههزة  والمفههههوم االنفعهههالً للفهههراغ المحسهههوس أو 

الملمههوس فههً العمههل الفنههً ، ونقههد تلههك اهأعمههال ووصههفها مههن قبههل 

التالمٌههذ وإعطههاء صههورة عههن فهههم كههل شههخص مههنهم لفكههرة تلههك 

 إلهىمال وأهدافها ورسائلها التً تحملها ، ثم ٌتم تقسهٌم التالمٌهذ اهأع

 أو أكثهر لتنفٌهذ عمهل فنهً تجهٌهزي مجموعات تتكون مهن شخصهٌن

عههن موضههوع ) اإلسههالم  ( حٌههث ٌتههرك الحرٌههة للمجموعههات فههً 

ٌهتم اقتراحهها  جزئٌهة مهن الموضهوع اهأساسهً ، اختٌار موضوعات

الموضهوع  إلهىا للوصهول من قبل أفراد  تلك المجموعات وتدارسهه

المناسب وتقدٌر أهمٌته ) وهنا تكمن أهمٌة العمهل الجمهاعً فهً فهن 

 

    ٕ 

 

   ٙ 
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فههً الفههراغ   تجهٌههزي   لٍ فههً الفههراغ ( ومههن خههالل تنفٌههذ عمهه التجهٌههز

ظههر فٌهه الطالهب  تفهمهه بمساحة مناسهبة ال تتجهاوز الثالثهة أمتهار ٌُ 

عبٌهههر امهههات والمفهههاهٌم المعاصهههرة للتالخللقهههٌم الفنٌهههة للفهههراغ مهههع 

تعددها ومناسبتها للموضوع الذي مع  ات المعاصرة والمناسبةامالخب

إٌصالها للعنصر المهم فً فهن  إلىٌتم اختٌاره والمفاهٌم التً ٌسعى 

 التجهٌز فً الفراغ وهو المتلقً .

ى المشروع الجمهاعً الهذي علاالمتحان النصفً ) ٌتم تقٌٌم التالمٌذ  -ٙ

لٌهههة سهههٌر المشهههروع وتنفٌهههذه آى علهههالطهههالب ٌنفذونهههه وٌهههتم تقٌهههٌم 

لٌتههها فههً معالجههة المشههكالت التههً تقههابلهم آوخطههوات المجموعههة و

عهداد المكهان المناسهب والوسهائط التهً إامهات والخوخطوات تجهٌهز 

ن تنقهههل المفههههوم اهأصهههٌل بؤبسهههط الطهههرق وتوجهههد الصهههدمة أٌمكهههن 

ار منتصهؾ ثارة لدا المتلقً للعمل الفنً ومن ثم ٌتم تقٌهٌم اختبهواإل

 طوات  (الخو ا اهأساسى هذعلالدراسً الفصل 

   ٔ    ٖ 

 عمههال الفنٌههة للطههالب وتحلٌلهههاعههرض نتههائج االختبههار ومناقشههة اهأ -7

والسهلبٌات والمعوقهات ومهن ثهم  لإلٌجابٌاتوالتوصل من خالل ذلك 

 طوات التالٌة لتنفٌذ المشروع .الختالفٌها فً 

 

   ٔ 

 

   ٖ 

المعاصهههرة إلدخهههال تقنٌهههات ووسهههائط  واهأسهههالٌب عهههرض للمفهههاهٌم -8

 قههة تلههك الوسههائط عال، وتوضههٌح فههن التجهٌههز فههً أعمههالمسههتحدثه 

شهكال المجسهمة  كاهأ  ،معهها  اوارتباطها بالفنون اهأخرا وتقاطعاته

امههات الخزفٌههة   والخالمطبوعههة واهأشههكال  العناصههرفههن الفٌههدٌو وو

 مسههتحدثةالالطبٌعٌههة والصههناعٌة  والعناصههر المضههٌئة والتركٌبههات 

منههها فههً تنفٌههذ المشههروع الجمههاعً الههذي ٌعمهههل  إلفههادةاوإمكانٌههة 

امات ومن ثم توضٌح أثر هذه التجربة الخبتلك ى تنفٌذه عل الطالب 

التقنٌهههة التعبٌرٌههة  والبصههرٌة وى الطههالب أنفسهههم مهههن الناحٌههة علهه

 والوسائط . التقنٌات  نسب منٌة من ناحٌة استخدام اهأفالمعر

 

 

    ٕ 

 

 

   ٙ 
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ى اهأعمهال علهالعمل الفنً التجهٌزي الجماعً  مع التؤكٌهد  استكمال -9

جمهههع بهههٌن الفهههراغ  والتسهههطٌح بهههؤن ٌُ ن وجهههدت إالفنٌهههة المسهههطحة 

مههن تخصصههات فنٌههة  معاصههرة ومبتكههرة والتجسههٌم  بؤسههالٌب فنٌههة

خههرا مههع خامههات وطههالءات مسههتحدثه وتظهههر فٌههها قههٌم التجرٌههب أ

ع الطههالب عهن طههرق حههل جههراء مناقشههة مهإوالتجهانس والوحههدة مهع 

 ثناء سٌر العمل .أالمشكالت التً قد تقابلهم 

 

    ٕ   

 

 

   ٙ  

ى العمهل علهعرض العمل الفنً الجماعً وقٌاس مدا قدرة التالمٌذ  -ٓٔ

فههً جماعههات ومههن ثههم تجهٌههز اهأعمههال الفنٌههة وعرضههها بؤسههلوب 

معاصر ٌوضح الطاقة االنفعالٌة للفراغ  وٌظهر تفههم الطالهب لهدور 

المتلقهً مهن خهالل خهوض تجربهة الؽهوص فهً  ىعلهوتؤثٌره  الفراغ

 العمل الفنً والمرور بتجربة الفنان ومعاٌشتها  .

 

 + ) تحرٌري ( االمتحان  النهائً ) عملً(  -ٔٔ

 

    ٕ 

 

 

    ٔ 

 

   ٙ 

 

 

   ٖ 

 

 مكونات المقرر الدراسً ) إجمالً ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً (:  -ٕ

 المحاضرات :

ٔٙ 

 رٌس :ماد التد

 

 المعمل :

 

عملً / مٌدانً / 

 تدرٌبً :

ٖٕ 

 أخرا :

م المتوقع أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌاً. )ٌنبؽً أن علساعات الت / ساعات دراسة خاصة إضافٌة  -ٖ

  . مثالً لكل فصل دراسً ساعة ٌٖٙمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسً ولٌس المطلوب لكل أسبوع(:

 -م  :علختلؾ مجاالت التم فً  معلتطوٌر نتائج الت-ٗ

 خرونلٌه اآلإى ما توصل على التوظٌؾ المعاصر للفنون التشكٌلٌة والتعرؾ علالتؤكٌد  -ٔ

 تطوٌر الفنون البصرٌة والتشكٌلٌة بصفة خاصة . فً وإسهامه
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عمال فنٌة تجهٌزٌة فً ألمستمدة من الفنون المعاصرة فً صٌاؼة الفنٌة ااستخدام العناصر  -ٕ

 الفراغ .

العمل التجهٌزي فً ى المفاهٌم المعاصرة الندماج وتكامل الفنون المعاصرة داخل لعالتؤكٌد  -ٖ

 . الفراغ 

ٌّن لكل من مجاالت التٌ  م المبٌنة أدناه ما ٌلً: علب

 ه وتطوٌره.تنمٌت إلىالدراسً  مساقسعى الٌرات التً رؾ والمهاموجز سرٌع للمعا 

 ر الدراسً بؽٌة تطوٌر تلك المعارؾ أو ستراتٌجٌات التدرٌسٌة المستخدمة فً  المقرتوصٌؾ إل

 المهارات. 

 م فً هذا المجال الدراسً.علالطرق المتبعة لتقوٌم الطالب فً المقرر الدراسً لتقٌٌم نتائج الت 

                                                                                                                                                                                                                                                         المعارؾ:                                                                                                             -أ . أ

 ؾ للمعارؾ المراد اكتسابها:توص1ٌ-

 المعاصرة . البصرٌة المعاصرة للفنون اهأسالٌبى علالتعرؾ  -

ى المفاهٌم المعاصرة لتداخل وتجانس التخصصات الفنٌة داخل العمل الفنً وقٌمها علالتعرؾ  -

 الفنٌة .

 . فن التجهٌز فً الفراغلمام بؤسالٌب توظٌؾ الوسائط ومكمالتها فً اإل -

دراستها المختلفة للفنانٌن المعاصرٌن فً أعمال فن التجهٌز فً الفراغ وسالٌب مقارنة اهأ -

 ومقارنتها .

، والتقنٌات المصاحبة لصٌاؼتها  الحدٌثة فً أعمال فن التجهٌز فً الفراغامات الخى علالتعرؾ  -

ت لٌها الفنان وتكون ذاإامات لتتوافق مع المفاهٌم التً ٌسعى الخسالٌب المناسبة الختٌار تلك واهأ

 .  ةدالالت مناسب

 ناسبة .امات المالخ عمال واختٌارت المصاحبة لتنفٌذ اهأاستنباط الحلول اإلبداعٌة للمشكال -

 تطبٌق طرائق التفكٌر اإلبداعً الناقد لبعض المواضٌع المقترحة . -

 ستراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المعارؾ: إ-ٕ

  ٌفً مجال فن التجهٌز فً ة ، نماذج هأعمال فنٌة المحاضرات باستخدام ) العروض التقدٌم
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 نترنت ( .، صور، استخدام اإلالفراغ 

 . ًالحوار والمناقشة والعصؾ الذهن 

 ٌم التعاونً.علالت 

  البحوث المٌدانٌة. 

 العروض التجرٌبٌة. 

  التفكٌر الجماعً والمناقشة. 

 امات المعاصرة والمختلفة .الخالتجرٌب ب 

 مكتسبة:طرق تقوٌم المعارؾ ال-ٖ

 المتبادل ، وعرض التدرٌبات العملٌة  علالتقوٌم المستمر: من خالل التفا 

  عمال فنٌة لفن التجهٌز فً الفراغ .أمناقشة ونقد 

 . مناقشة وتقٌٌم البحوث التجرٌبٌة والمٌدانٌة 

  تقٌٌم مراحل معٌنة من المشارٌع. 

 االختبارات الدورٌة 

 المهارات اإلدراكٌة:  . ب

 اإلدراكٌة المراد تنمٌتها: توصٌؾ للمهارات  -ٔ

 التفرٌق بٌن الفنون التقلٌدٌة والفنون المعاصرة . على ةالقدر 

  ساسً والمشاهد ) المتلقً ( فً العمل الفنً ، أدراك القٌمة الفنٌة للفراغ كعنصر إ ىعلالقدرة

 ووضع ذلك نصب العٌن .

  جهٌز فً الفراغ .ى توسٌع الدائرة المعرفٌة للخامات المستحدثة فً فن التعلالقدرة 

 ى اللوحة المسطحة أو فً الفراغ  .علسواء  فً العمل الفنً قة بٌن اهأشكالعالظهار الإجادة إ 

  سالٌب والوسائط  المستخدمة فً الصٌاؼة الفكرة والمفهوم ى المقارنة والتمٌٌز بٌن اهأعلالقدرة

 فً العمل الفنً .

 تحاكً هموم ومفاهٌم المجتمع والفنان  .أعمال فنٌة تجهٌزٌة فً الفراغ نتاج إى علة القدر 
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 التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات:  ستراتٌجٌاتا -ٕ

 امات التقلٌدٌة والمعاصرةالخاستنباط المعارؾ التشكٌلٌة عن طرٌق التجرٌب المباشر ب 

 امات الخاصة بالمواد والخالنشرات  نترنت ومتابعةاإلومات من المراجع ومواقع علجمع الم

 . كافة الفنون البصرٌةر وبتطو

 . استنباط الطالب خطوات التفكٌر اإلبداعً لبعض المشكالت الفنٌة المستحدثة 

  ى البحوث المٌدانٌة وزٌارة المعارض علالتدرٌب المستمر 

 . النقا  والحوار النقدي مع الطالب 

 طرق تقوٌم المهارات اإلدراكٌة لدا الطالب:  -ٖ

  معارض والمسابقات .اصة بالالختقٌٌم مساهمات الطالب 

 .تقٌٌم البحوث ، المقاالت ، التقارٌر 

 . تقٌٌم التجارب والتدرٌبات العملٌة للطالب 

 تقٌٌم االختبارات 

 ج.  مهارات التعامل مع اآلخرٌن و تحمل المسإولٌة: 

 توصٌؾ للمهارات اإلدراكٌة المراد تنمٌتها:  -ٔ

 ٌن الطالب . ب علإدارة المجموعات والعمل ضمن مجموعة تطوٌر التفا 

 فً النقا  والحوار الجماعً وتقبل النقد ورأي اآلخر. علالتفا 

  ى تنفٌذ المشروعات المشتركة.علتشجٌع الطالب 

  .إكساب مهارة النقد والتقٌٌم الجٌد لألعمال الفنٌة 

 ٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات:علالت ستراتٌجٌاتا -ٕ

 ٌم بالنشاط والمشاركة.علالت ستراتٌجٌةا 

 العصؾ الذهنً إلٌجاد الحلول المناسبة للمشكالت الفنٌة التربوٌة.  ستراتٌجٌةا 

 ومات .علالبحث واالستقصاء والتفكٌر الناقد فً الم ستراتٌجٌةا 

 ى تحمل المسإولٌة لدا الطالب:علطرق تقوٌم مهارات التعامل مع اآلخرٌن والقدرة  -ٖ
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 ، مع إعداد تقرٌر ذاتً للطالب . المالحظة المباشرة والتقٌٌم داخل قاعة المحاضرة 

 .) تقوٌم الطالب لبعضهم البعض ) أقران الطالب 

 . المشاركة فً صنع القرار و تحمل مسإولٌة النتائج 

 .تقبل النقد والتوجٌه من اآلخرٌن 

  برة وتبادل اآلراء .الخالتواصل مع مراكز البحث وأهل 

 ددٌة:  ومات، والمهارات الععلد. مهارات التواصل، وتقنٌة الم

 توصٌؾ للمهارات المراد تنمٌتها فً هذا المجال:-ٔ

 .العمل ضمن فرٌق متكامل كمجموعات 

  المناقشة والحوار من خالل التحلٌل الفنً هأعمال التجهٌز فً الفراغ والوسائط المستخدمة فٌها

. 

 وماتٌة .علومات ، وفن التعامل مع التقنٌة المعلإتقان مهارات البحث فً أوعٌة الم 

 ى فترات علالفٌدٌو( لعرض أعمال الطالب  –بوٌنت رالبو –ٌة )الكمبٌوتر جهزة التقنأستخدام ا

 ، أثناء العمل .

 لكترونً مع الطالب .التواصل من خالل البرٌد اإل 

 واهأجهزة المساعدة . الجرافٌكٌة هوتطبٌقاتللكمبٌوتر الذاتً،  ستخدامالا 

 

 تلك المهارات: التدرٌس المستخدمة لتنمٌة ستراتٌجٌاتا -ٕ

 م الجماعً.علم الذاتً ، التعلالت 

 .العروض التوضٌحٌة 

  فن التجهٌز فً كل المستجدات فً مجال  عناالتصال بالور  والمتاحؾ والندوات،والبحث

 . الفراغ

 عن فن التجهٌز فً الفراغ  الفردٌة والجماعٌة بحاث المبسطة ،واهأ التقارٌر. 

 حدث أى عللمإتمرات الفنٌة المعاصرة للتعرؾ التواصل مع ور  العمل والبحث عن ا
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 . فن التجهٌز فً الفراغ وكافة الفنون المعاصرةفكار والرإا الفنٌة فً مجال التقنٌات واهأ

 طرق تقوٌم المهارات العددٌة ومهارات التواصل لدا الطالب:-ٖ

 والمناقشة بٌن الطالب فً المجموعات . علتقٌٌم التفا 

 ومات باستخدام التقنٌة علم من قِبل الطالب ، عن طرٌق جمع الممواقؾ تدرٌبٌة تعد وتقد

 واالتصال المتوفرة بالجامعة . 

 والبحثٌة . ةومات المقالٌعلتقٌٌم جمع الم 

 :هـ. المهارات الحركٌة النفسٌة 

 توصٌؾ للمهارات الحركٌة النفسٌة المراد تنمٌتها ومستوا اهأداء المطلوب: -ٔ

  بداعً للخروج بؤسلوب وأفكار جدٌدة هأعمال تجهٌزٌة فً ري واإلالتفكٌر االبتكا ىعلالقدرة

 لٌها فنانو التجهٌز من قبل .إلم ٌتطرق  ةمبتكر بؤسالٌبالفراغ 

 امات الفنٌة ومكمالتها هأعمال فن التجهٌز فً الفراغ .الخسالٌب تحضٌر أجادة إ 

 سالٌب أالمفتوحة ، وماكن عداده سواء كان فً قاعة العرض أو فً اهأإمهارة تجهٌز المكان و

 براز كل عنصر فً الفراغ المناسب له .إ

  مهارة استخدام التقنٌات والوسائط الفنٌة الحدٌثة المناسبة للعمل الفنً أو الفكرة والتً ٌمكن أن

 .فن التجهٌز فً الفراغ  فًسهلها أدي الدور بؤقصر الطرق وإت

 المناسبة لتواجد الجمهور فً الفراغ  ماكنخراج النهائً للعمل وتجهٌز الممرات واهأمهارة اإل

 ٌه عن قرب .علللتعاٌ  مع العمل والتعرؾ 

 التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات: ستراتٌجٌاتا -ٕ

 العروض العملٌة والتقدٌمٌة بالحاسب . 

 التدرٌس المصؽر -قران  م اهأعلت 

  ًالمقارنة والمالحظة إلصدار أحكام نقدٌة –العصؾ الذهن 

 م المهارات الحركٌة النفسٌة لدا الطالب:طرق تقوٌ -ٖ

  لتجهٌز بخامات معٌنة) مثل امات فً الحاالت التً تسمح باالخالتؤكد من  عملٌات تجهٌز

خراج التً سالٌب اإلوأسواء بالتحكم فً درجات قٌمها السطحٌة  ومعاٌرة  سمنت السائل (إلا

 امات .الخومع تلك  تتناسب مع محتوا العمل
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 لفن التجهٌز فً الفراغ مع عناصر العمل  ق المواد سابقة الصنع المستخدمة وافالتؤكد من ت

خر بحٌث تعبر عن القٌم الفنٌة من خالل الفراغ اآلالبعض مع بعضها  الفنً  بشكل متجانس 

 بها .  المحٌط

  . تقٌٌم أعمال الطالب الفنٌة 

  . تحلٌل ونقد اهأعمال الفنٌة لتذوق القٌم الفنٌة 

 الفنٌة لألعمال المنتجةقامة المعارض إ . 

 . جدول مهام تقوٌم الطالب خالل الفصل الدراسً:٘

مهمة التقوٌم )كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعً،  التقوٌم

 (الخاختبار نهائً...

اهأسبوع 

 المحدد له

نسبته من التقوٌم 

 النهائً

 % ٓٔ  مستمر    اهأعمال التجرٌبٌة المنزلٌة   ٔ

 %ٕٓ  مستمر   لٌة داخل الورشةالتطبٌقات العم  ٕ

 %٘   مستمر  فعالٌات الحضور والمشاركة الفعالة   ٖ

 % ٘ٔ 8     االختبار النصفً  ٗ

 االختبار النهائً  ٘

وٌمكن لألستاذ المختص بتدرٌس المادة تعدٌل هذا الجدول 

 كما ٌراه 

   ٔٙ ٗٓ% 
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 د. الدعم الطالبً:

لالستشارات واإلرشاد اهأكادٌمً للطالب )أذكر قدر الوقت الذي  تدابٌر تقدٌم أعضاء هٌئة التدرٌس -ٔ

 ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.  

  نترنت مع وسائل االتصال.ى اإلعلموقع 

 ب لإلجابة عن أي مشكلة قد تحدث.ى الطالعل هاتؾ المحمولتوزٌع رقم ال 

 عرٌؾ الطالب بالبرٌد اإللكترونً من خالل تالتواصل اإل ( ًلكترونe- mail .) 

 عبر المنتدٌات. ٌنالمقرر تذتهمب وبٌن أساتبادل المناقشات بٌن الطال 

 .الساعات المكتبٌة المعتمدة إدارٌاً طبقاً للجدول 

 

م:علهـ . مصادر الت  

 الكتب المقررة المطلوبة: -ٔ

 ( رفاق قائمة بهاإٌمكن ( )لخإرٌر،...مٌة، التقاعلالكتب و المراجع التً ٌوصى بها )المجالت ال -ٕ

 :لخإالمراجع اإللكترونٌة، مواقع اإلنترنت... -ٖ

سطوانات المدمجة، والمعاٌٌر اإل / ى الحاسب اآللًعلٌمٌة أخرا مثل البرامج المعتمدة علمواد ت -ٗ

 /اللوائح التنظٌمٌة الفنٌة:

 -EDIUS 6 -وبرامج المنتاج مثل  –adobe fotoshopبرنامج : 

 . adobeaftereffetsمجوبرنا

 و . المرافق الالزمة:

ٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  بما فً ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد المقاعد داخل ٌ ب

 (.  لخإالفصول الدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة...

 (:لخإالمبانً )قاعات المحاضرات، المختبرات،... -ٔ
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  محاضرات ملحق بها طاوالت مستطٌلة  وحوض ؼسٌلقاعة 

 شاشات عرض/ فٌدٌو (.  ـطالب ومزودة ب ٌٕٕمٌة سعة علورشة عمل معدة للعملٌة الت( 

 . ) قاعة للعرض ) معرض لألعمال الفنٌة الناتجة 

 مصادر الحاسب اآللً: -ٕ

 . كمبٌوتر ، أجهزة عرض 

    لكترونٌةإسبورة 

 خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة بها(: عملٌةتجهٌزات م إلىة مصادر أخرا )حددها...مثل: الحاج -ٖ

 .جهاز عرض للصور المعتمة   -

 . ماسح ضوئً للصور الشفافة والمعتمة  -

  إلخ....  صٌدلٌة صؽٌرة للطوارئ – وخامات جهزة وعدد أ  -

 

 .لدراسً وعملٌات تطوٌره المقرر از.  تقٌٌم 

 من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس :ى التؽذٌة الراجعة علالحصول  ستراتٌجٌاتا -ٔ

 . ًتقٌٌم اهأنشطة العملٌة والمشاركات خالل الفصل الدراس 

 .ًاالختبارات النصفٌة والنهائٌة النظرٌة والعملٌة + مشروع نهائ 

 .تحلٌل نتائج الطالب فً المقرر 

 . تقوٌم مفردات المقرر عن طرٌق تحلٌل مهارات اإلتقان لدا الطالب 

 هٌئة التدرٌس فً نفس التخصص.  و زائرٌن.ن العملٌة للطالب متقٌٌم اهأنشطة ال 

 معللقٌاس الت ةاستبان  . 

 مناقشة الطالب فً سبٌل تطوٌر وتحسٌن المقرر . 
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 من قبل المدرس أو القسم :القسم.أخرا لتقٌٌم عملٌة ا استراتٌجٌات -ٕ

 . مناقشة مشكالت المادة من خالل مجلس القسم 

 ساتذة الزائرٌن .تقٌٌم وتقوٌم من ِقبل اهأ 

 .دعوة للمتخصصٌن ومناقشتهم 

 ًمن الطالب  تقٌٌم ذات. 

  تقٌٌم بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس. 

 . تقٌٌم الطالب هأستاذ المادة ، ومدا االستفادة منها 

 عملٌات تطوٌر التدرٌس: -ٖ

 .زٌادة اهأنشطة فً بعض مفردات المقرر 

 .إضافة بعض التكلٌفات المنزلٌة للطالب 

 وجٌهات القسم المرتبطة بتطوٌر أداء عضو هٌئة التدرٌس.اهأخذ بت 

  فً حال عدم تخصصه فً هذا الجال  التحاق أستاذ المقرر بدورات تدرٌبٌة لتنمٌة قدراته. 

 .تنوٌع طرق التدرٌس وتفعٌل استخدام التقنٌة الحدٌثة 

 .دراسة التقارٌر من خالل لجان فً القسم والكلٌة 

 ٌمٌة واالستعانة بؤساتذة خارجٌٌن.  علالمشاركة مع المإسسات الت 

عملٌات التحقق من معاٌٌر اإلنجاز لدا الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة -ٗ

بواسطة مدرسٌن  مستقلٌن، والتبادل بصورة دورًٌة لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع 

 طاقم تدرٌس من مإسسة أخرا(:

 ل الطالب عن طرٌق لجنه من أعضاء هٌئة التدرٌس فً نفس المجال.التقٌٌم المشترك هأعما 
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  ى المستوا المحلً والدولً علالمشاركة بؤعمال الطالب فً المعارض 

للمراجعة الدورٌة لمدا فعالٌة  المقرر الدراسً والتخطٌط  المتبعة  صؾ إجراءات التخطٌطو -٘

 لتطوٌرها:

 ًى المستوا المحلً علسواء  ٌمٌة أخراعلمإسسات ت مقارنة المقرر مع مقررات مماثلة تقدم ف

 .أو الدولً 

 المجال. هذا اصة بالمقرر للتؤكد من مواكبته للتطورات فًالخم علتحدٌث مصادر الت 

 المعاصر .مً والبحثً علمراجعة توصٌؾ المقرر و توافقه مع الواقع ال 

 د النظرٌة والعملٌة وسبل خاصة فً مثل هذه الموا متابعة الجدٌد فً طرائق التدرٌس الفعال

 مها مع الطالب .اواستخد تطبٌقها 

 ٌم .علاالستفادة من دورات التطوٌر الجامعً و تفعٌلها فً أداء الت 

  مً فً مجال التربٌة. علمتابعة الجدٌد فً استراتٌجٌات التفكٌر والبحث ال 

 . مراجعة ودراسة النتائج النهائٌة مع محكمٌن خارجٌٌن 
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 (4ملحق )

فن المرحلة المتوسطة فً مجال )توصٌف لوحدة دراسٌة مقترحة لطالب 

 التجهٌز فً الفراغ ( ضمن مجال الفنون البصرٌة المعاصرة.

المعاصهرة بمها فٌهها فهن التجهٌهز فهً  البصهرٌة فنهونال ة ٌتبهٌن أهمٌهة من خالل ههذه الدراسه

ودوره  ؤهمٌهة ههذا الفهنٌم العهام بعلتعرٌؾ الطالب فً مراحل الت ةهمٌحٌث تبرز أالفراغ ، 

 همٌة مواكبته هذا التطور المعاصر  وثقافته .فً تقدم الفنون البصرٌة وأ

مههنهج التربٌههة الفنٌههة وتطههوٌره تطههوٌر  ٌم فههً السههنوات الماضههٌةعلههوزارة التربٌههة والت تههولً

هذا المنهج بوحدة دراسٌة فً المرحلهة المتقدمهة مهن  وهنا تبرز أهمٌة تزوٌدالشًء الكثٌر ، 

الفنههون المعاصههرة ومفاهٌمههها ، وأسههالٌبها  مرحلههة المتوسههطة ، لتعرٌههؾ الطالههب بؤهمٌههةال

فكههار ونههه ٌشههمل الكثٌههر مههن اهأ، كوتبههرز أهمٌههة فههن التجهٌههز فههً الفههراغ، واتجاهاتههها الفنٌههة

والمفاهٌم التً تضمنتها كثٌر من االتجاهات المعاصرة والمفاهٌم الفنٌة البصهرٌة والتشهكٌلٌة 

 الحدٌثة .

هه كمهها رات وخبههرات التالمٌههذ ر قههدٌفههً  تطههو اأن هههذا الفههن مههن الفنههون التههً تلعههب دوراً مهّمً

ل الفكهري والعلمهً  وحهل ٌاالخسلوب البتكارٌة ، وتنمً لدا التالمٌذ أبداعٌة واالفكرٌة واإل

نهوع أامات والبدائل المتوفرة فً حال عهدم تهوفر الخختٌار المشكالت أثناء العمل من حٌث ا

وع مهن الخامهات و تؽٌٌهر أي نهخامات واستبدالها ببهدائل مناسهبة مهن الخامهات، أمعٌنة من ال

، فهً تكهوٌن فرٌهق عمهل التعهاون والجماعهة، كما تنمً لدا التالمٌذ روح لٌتوافق مع الفكرة

 ما ٌرد من كل عضو فً الفرٌق . ةسلوب تنفٌذ هذا العمل ، ودراسأوتدارس 

 ا، حٌههث ٌكههون مردودهههمههنهج التربٌههة الفنٌههةة فههً المواضههٌع مهمهه ومههن هنهها تكههون مثههل هههذه

، حٌههث ؾ الشههًء الكثٌههر مادٌههاً علههى الطالههب، وال ٌكلههعلههى الطالههب جٌههداً المعرفههً والثقههافً 

امهات الخساسٌة فً ؼرفة التربٌة الفنٌة وتنفٌذ العمهل بالعدد واهأدوات اهأٌمكن االستفادة من 
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امهات المسهتهلكة مثهل قشهر الخفكهار والمتوافرة والبدائل المناسبة فً ظل توفر الكثٌر من اهأ

شب والحدٌد المستهل ، وقطع الؽٌار التالفة ، وؼٌرها الكثٌهر ممها ٌمكهن للطالهب التفكٌهر الخ

 فٌه واالستفادة منه فً مثل هذه الموضوعات .

 توصٌف وحدة دراسٌة للصف الثالث المتوسط 

 و الثانوٌة أ –  الرحل المتقدمة من المرحلة المتوسطة: المتوسطة : المرحلة

 المجال : الفنون المعاصرة    المادة: التربٌة الفنٌة الموضوع:

 ) فن التجهٌز فً الفراغ ( الموضوع : 

 ومات عامة عنها:علوحدة الدراسٌة ومال لدروس:ا ( أ

  (فن التجهٌز فً الفراغ)الفنون المعاصرة اسم الوحدة الدراسٌة :  .ٓٔ

 ان .دراسٌ  موضوعانعدد الدروس : 

 اهأول : فن التجهٌز فً الفراغ ، وعالقته باالتجاهات الفنٌة المعاصرة .الدرس 

 فن التجهٌز فً الفراغ فً المملكة العربٌة السعودٌة . الدرس الثانً :

و المرحلهة أ –عطى الطالب فٌه هذه الوحهدة : الصهؾ الثالهث المتوسهط ٌمً الذي ٌُ علالمستوا الت - أ

 .فً المرحلة الثانوٌة  تربٌة فنٌة ةالثانوٌة فً حال وجود ماد

ن ٌعطى ههذا الموضهوع لطهالب الصهؾ أالفصل الدراسً وترتٌب الدرس بٌن الدروس : ٌمكن  - ب

الثالث المتوسط فً بداٌة الفصل الدراسً الثانً بحٌث ٌكون الطالب قد تعرؾ فً دروس سابقة 

 امات المختلفة ، وعناصر العمل الفنً .الخى عل

وتوافهق  دة )إن وجهدت(: مهنهج التربٌهة الفنٌهة فهً الصهفوؾ السهابقةالوح هالمتطلبات السابقة لهذ - ج

 . هذه الوحدة الدراسٌة مع وثٌقة منهج التربٌة الفنٌة

 المتطلبات اآلنٌة لهذا المقرر )إن وجدت(: - د
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 األهداف:  ( ب

 وصف موجز للنتائج المتوقعة لهذه الوحدة : -5

 .  رواد فن التجهٌز فً الفراغ و –وكٌفٌة ظهوره  –معرفة تارٌخ فن التجهٌز فً الفراغ  -ٔ

 .مشاهدة بعض اهأعمال الفنٌة لفنانٌن عالمٌٌن فً مجال فن التجهٌز فً الفراغ  -ٕ

 . ة والعالمٌةالسعودٌ ون البصرٌةلٌه الفنإ توصلخر ما أعلى والبحث التعرؾ  -ٖ

التعههرؾ علههى فههن التجهٌههز فههً الفههراغ ، وعناصههره وممٌزاتههه ، وتقاطعاتههه مههع االتجاهههات  -ٗ

المعاصههرة اهأخههرا ، ودور تلههك االتجاهههات واهأسههالٌب فههً ظهههور فههن التجهٌههز فههً  الفنٌهة

 .الفراغ 

بؤعمالهم  امشاهدة ووصؾ صور لبعض أعمال الفنانٌن السعودٌٌن والعرب ، الذٌن اشتهرو -٘

 فً مجال فن التجهٌز فً الفراغ .

المعاصرة بشكل  اإلحساس بؤهمٌة الفكر والمفهوم اإلنسانً واالجتماعً فً اهأعمال الفنٌة  -ٙ

 عام .

 كتابة وصؾ وتحلٌل لعمل فنً تجهٌزي لفنان سعودي فً مجال فن التجهٌز فً الفراغ . -7

علهى سهبٌل  هداؾ العامهة لمهنهج التربٌهة الفنٌهة منههامن اهأ كثٌرةً  اهدافً أفن التجهٌز فً الفراغ  ٌخدم -4

ل ٌنمهً روح التعهاون والحهوار أن فن التجهٌز فً الفراغ لهٌس فهن اسهتقاللً لشهخص واحهد ، به  المثال

فكهار الهواردة أثنهاء فكار ومن ثم التعاون فً تجهٌز وتنفٌذ اهأعمال الفنٌة مع االسهتفادة مهن اهأوتبادل اهأ

بههداعً لههدا التالمٌههذ عههن طرٌههق حههل المشههكالت تنفٌههذ العمههل ، كمهها أنههه ٌنمههً التفكٌههر االبتكههاري واإل

 ما ٌمٌزه عن ؼٌره . ثناء تنفٌذ العمل الفنً وهذاأوالتفكٌر فٌها 

 صٌف الوحدة الدراسٌة لطالب الصف الثالث المتوسط  ضمن منهج الفصل الدراسً الثانً:تو -ج  

 الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها:-5

عهههههههههههههدد  الدروس  –قائمة الموضوعات

 اهأسابٌع

حصههص سههاعات 

 التدرٌس 

ذا درس عن تهارٌخ فهن التجهٌهز فهً الفهراغ  للتعرٌهؾ بهه  وبهرواد هه -ٔ

الفن العالمٌٌن وبداٌاته ، ومن ثم تطوره ، وأشهر اهأعمال الفنٌة العالمٌهة 

 والمحلٌة فً هذا المجال ، مع صور لبعض تلك اهأعمال الفنٌة .

 

ٔ 

 

ٕ 
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االتجاهههات الفنٌههة فههن التجهٌههز فههً الفههراغ وتقاطعاتههه مههع الفنههون و – ٕ

 المعاصرة :

 رة مثل :عاصمهم تلك االتجاهات الفنٌة الٌتم التطرق هأ

وفن  –وفن الفٌدٌو  –وفن المفاهٌمٌة –وفن البٌئة  –فن الواقعٌة الجدٌدة 

 .وفن اهأوب أرت  –رت أوفن البوب  –الجسد 

شههر اهأعمههال الفنٌهة التهً قهدمت فههً ههذا المجهال سههواء أى علهوالتعهرؾ 

ومن ثهم ٌهتم التطهرق  –بشكل مختصر ى المستوا المحلً أو العالمً عل

عبته تلهك االتجاههات المعاصهرة فهً ظههور فهن التجهٌهز إلى الدور الذي ل

فهههً الفهههراغ وكٌهههؾ جمهههع بعهههد ظههههوره بهههٌن كثٌهههر مهههن ههههذه اهأسهههالٌب 

واالتجاهات فً أعمال فن التجهٌز ، ثم ٌتم التطرق إلهى فهن التجهٌهز فهً 

الفراغ وعناصره وممٌزاته وكٌؾ جمهع بهٌن تلهك االتجاههات واهأسهالٌب 

جهٌزٌة وما هو البٌان فً فن التجهٌهز ومها فً كثٌر من اهأعمال الفنٌة الت

 .هً الوسائط  

وفههً ختههام هههذا الهههدرس ٌكلههؾ الطههالب بعهههد تقسههٌمهم إلههى مجموعهههات  

باختٌار عمل فنً تجهٌهزي مهن الكتهاب أو عهن طرٌهق البحهث عهن عمهل 

فهً مجهال فهن التجهٌهز فهً الفهراغ ،  افنً  لفنان من الفنانٌن الذٌن بهرزو

موضههوعاته والبحههث عههن صههورة لههذلك  ومههن ثههم اختٌههار عمههل فنههً مههن

الموضوع أو العمل الفنً ومهن ثهم وصهؾ ذلهك العمهل ، ثهم كتابهة تحلٌهل 

لذلك الموضوع وما هً المفاهٌم التً اسهتنتجها الطهالب مهن ذلهك العمهل 

ووجهة نظرهم فً الخامات واهأسهلوب واهأفكهار وههل ههً مناسهبة لنقهل 

طالب حرٌة اختٌهار المراجهع الفكرة إلى المشاهد والمتلقً  .... وٌترك لل

 التً ٌمكنهم الرجوع إلٌها فً البحث عن المعلومات .

 

ٔ 

 

ٕ 

 فن التجهٌز فً الفراغ فً المملكة العربٌة السعودٌة .– ٖ

ٌهتم فهً ههذا الهدرس التطهرق إلههى مسهٌرة الفهن السهعودي بشهكل مختصههر 

 وكٌهؾ سههاٌر الفنههان السهعودي مسههٌرة الفههن العالمٌهة ، وصههوالً إلههى وقتنهها

الحاضر ، ومن ثم ٌتم التطرق إلى ظهور فن التجهٌز فً الفراغ والفنون 

ٔ ٕ 
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المعاصههرة لههدا الفنههان السههعودي ، و رواد فههن التجهٌههز فههً الفههراغ فههً 

المملكة العربٌة السعودٌة من الفنانٌن القهدامى أمثهال الفنهان الكبٌهر ضهٌاء 

عزٌههز ضههٌاء ، واهأسههتاذ بكههر شههٌخون ، ومههن جٌههل الشههباب السههعودي 

بدع الدكتور أحمد ماطر ، والمتؤلق دائماً عبد الناصر ؼارم . وؼٌرهم الم

الكثٌر مع عرض هأهم تلك اهأعمال مثل بوابة مكة المكرمة والتً كانهت 

من تصمٌم الفنان ضهٌاء عزٌهز ، والسهلم المقلهوب للفنهان بكهر شهٌخون ، 

 ان عـمل الفـنان الدكتور أحـمد ماطـر ) الطواؾ ( وكـذلك عـمل الفـنــــ

عبد الناصر ؼارم )رسالة نبً ( وٌهتم التطهرق لتلهك اهأعمهال بشهًٍء مهن 

التحلٌل والتفسٌر للدالالت التً تحملها الخامات واهأشكال والمفاهٌم التهً 

سعى من خاللها الفنان إلى إٌصالها إلى المتذوق والمتلقهً لتلهك اهأعمهال 

 الفنٌة .

قهدٌم مقتهرح لفكهرة عمهل فً نهاٌة الدرس ٌتم تدرٌب التالمٌذ من خهالل ت

فنً تجهٌزي على هٌئة ورقة عمل لفكرة عن مفهوم لقضٌة اجتماعٌة أو 

إنسانٌة من خالل عمل فنً ، حٌث ٌتم تقسٌم الصؾ الواحد إلى أكثر من 

مجموعة لتقدم فكرة جماعٌة لعمل فنهً تجهٌهزي وٌكهون ذلهك علهى هٌئهة 

امهل مهن قبهل بٌان مكتوب ، وٌتم توضٌح الخامهات والهدالالت وتصهور ك

 الطالب لفكرة الموضوع .

 

 

 المعارف: -أ  . ت

 توصٌؾ للمعارؾ المراد اكتسابها: -ٔ

 . فً الفنون البصرٌةى المفاهٌم المعاصرة علالتعرؾ  -

داخهل  االندماج الحاصل بٌن كافة أنواع الفنون البصرٌة حٌث أصهبحت كهاّلً متكهاماًل ى علالتعرؾ  -

 العمل الفنً.

التجهٌههز فههً الفههراغ، لتههإدي  فههن ومكمالتههها فههً اهأدوات سههابقة الصههنعؾ لمههام بؤسههالٌب توظٌههاإل -
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 الؽرض والدالالت التً ٌسعى إلٌها الفنان .

 فن التجهٌز والتقنٌات المصاحبة لصٌاؼتها . هأعمالثة وكٌفٌة تطوٌعها امات الحدٌالخى علالتعرؾ  -

 التعرؾ على الوسائط والتقنٌات الحدٌثة وتجرٌبها . -

 لتدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المعارؾ:ستراتٌجٌات اإ -ٕ

 نترنت ( .الدروس باستخدام ) العروض التقدٌمٌة ، نماذج هأعمال فنٌة ، صور، استخدام اإل 

 . ًالحوار والمناقشة والعصؾ الذهن 

 ٌم التعاونً.علالت 

 المكتسبة .طرق تقوٌم المعارؾ  -ٖ

 ره الطهالب مهن أنشهطه منزلٌهة مها ٌحضهالمتبادل ، وعهرض  علالتقوٌم المستمر: من خالل التفا

 كصور هأعمال الفنانٌن ، أو أبحاث فً مجال فن التجهٌز فً الفراغ .

 . تطبٌق طرائق التفكٌر اإلبداعً الناقد لبعض المواضٌع المقترحة 

 ونقد التدرٌب المنزلً .  مناقشة وتقٌٌم 

 المهارات اإلدراكٌة: - ب

 توصٌؾ للمهارات اإلدراكٌة المراد تنمٌتها: -ٔ

 عمهل للالمشهاهد ) المتلقهً ( لهدا ساسهً أقٌمة الفنٌهة للفهراغ كعنصهر دراك الإ ىعلقدرة لما تنمٌة

 الفنً.

  فههن  الفنههون المعاصههرة ، وخاصههة ى توسههٌع الههدائرة المعرفٌههة للخامههات المسههتحدثة فههًعلههالقههدرة

 التجهٌز فً الفراغ .

  اهأفكهار والخٌهاالت لهدا  وذلك من خالل اسهتثارةبداعً واإل يكارتنمٌة التفكٌر االبتالقدرة على

 .الطالب المبدعٌن للتفكٌر فً تنفٌذ أعمال فنٌة تجهٌزٌة فً المستقبل 

  بحٌث ٌبنً الطالب وصفه وتحلٌلهه  أعمال فنٌة تجهٌزٌة فً الفراغوصؾ وتحلٌل ى علالقدرة ،

 .على المعارؾ والخبرات التً اكتسبها من الدروس السابقة 

 طالب عن الفنون البصرٌة .تكوٌن رصٌد معرفً وثقافً لدا ال 
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 ستراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات:إ -ٕ

  امههات الخاصههة بههالمواد والخنترنههت  ومتابعههة النشههرات لبحههوث،من المراجههع ومواقههع اإلاجمههع

 وبتطور الفنون البصرٌة .

 . استنباط الطالب خطوات التفكٌر اإلبداعً لبعض المشكالت الفنٌة المستحدثة 

 وزٌارة المعارض الوصؾ والتحلٌل لألعمال الفنٌة  و ٌب المستمرالتدر . 

 . النقا  والحوار النقدي مع الطالب 

  فههً الفنههون اسههتنباط الطالههب خطههوات التفكٌههر اإلبههداعً لههبعض المشههكالت الفنٌههة المسههتحدثة

 .المعاصرة 

 طرق تقوٌم المهارات اإلدراكٌة لدا الطالب: -ٖ

  الحصة  مشاركة الطالب ونشاطه فًتقٌٌم . 

 لوصؾ والتحلٌل او،  والبحوث، لتدرٌبات المنزلٌة تقٌٌم ا. 

 إن وجدت تقٌٌم التجارب والتدرٌبات العملٌة للطالب . 

 مهارات التعامل مع اآلخرٌن و تحمل المسإولٌة:  - ج

 فً حال تهم االتفهاق علهى  بٌن الطالب علإدارة المجموعات والعمل ضمن مجموعة تطوٌر التفا

 . تنفٌذ مشروع ما

 فً النقا  والحوار الجماعً وتقبل النقد ورأي اآلخر. علالتفا 

  ى تنفٌذ المشروعات المشتركة.علتشجٌع الطالب 

  مهارة النقد والتقٌٌم الجٌد لألعمال الفنٌة.الطالب إكساب 

 ٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات:علستراتٌجٌات التإ-ٕ

 ٌم بالنشاط والمشاركة.علالت ستراتٌجٌةإ 

 التههً قههد تصههادؾ التالمٌههذ فههً العصههؾ الههذهنً إلٌجههاد الحلههول المناسههبة للمشههكالت  تراتٌجٌةسههإ

 .البحث أو الوصؾ أو التحلٌل 

 ومات .علالبحث واالستقصاء والتفكٌر الناقد فً الم ستراتٌجٌةإ 

 رستراتٌجٌة االبتكار والتفكٌإ . 
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 مسإولٌة لدا الطالب:على تحمل ال طرق تقوٌم مهارات التعامل مع اآلخرٌن والقدرة-ٖ

 .المالحظة المباشرة والتقٌٌم داخل  الحصة 

 .) تقوٌم الطالب لبعضهم البعض ) أقران الطالب 

 . المشاركة فً صنع القرار و تحمل مسإولٌة النتائج 

 .تقبل النقد والتوجٌه من اآلخرٌن 

  برة وتبادل اآلراء .الخالتواصل مع مراكز البحث وأهل 

 ومات6 والمهارات العددٌة:علتقنٌة المد. مهارات التواصل6 و

 توصٌؾ للمهارات المراد تنمٌتها فً هذا المجال: -ٔ

 العمل ضمن فرٌق متكامل كمجموعات. -ٕ

 .ة فٌهاالمناقشة والحوار من خالل التحلٌل الفنً هأعمال التجهٌز فً الفراغ والوسائط المستخدم -ٖ

 وماتٌة .علع التقنٌة المومات ، وفن التعامل معلإتقان مهارات البحث فً أوعٌة الم -ٗ

ى فترات علالفٌدٌو( لعرض أعمال الطالب  –بوٌنت البور –جهزة التقنٌة )الكمبٌوتر أاستخدام  -٘

 ، أثناء العمل .

 التواصل من خالل البرٌد االلكترونً مع الطالب . -ٙ

 واهأجهزة المساعدة . الجرافٌكٌة هوتطبٌقاتللكمبٌوتر الذاتً،  ستخدامالا -7

 درٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات:استراتٌجٌات الت -ٕ

 م الجماعً.علم الذاتً ، التعلالت 

 .العروض التوضٌحٌة 

 فههن كههل المسههتجدات فههً مجههال  نعهه،والبحههث طالبٌههة ال االتصههال بههالور  والمتههاحؾ والنههدوات

 . التجهٌز فً الفراغ

 .التقارٌر الفردٌة والجماعٌة 

 حدث التقنٌات أى علٌة المعاصرة للتعرؾ التواصل مع ور  العمل والبحث عن المإتمرات الفن

 . بصرٌةالفنٌة فً مجال الفنون ال فكار والرإاواهأ
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 طرق تقوٌم المهارات العددٌة ومهارات التواصل لدا الطالب: -ٖ

 والمناقشة بٌن الطالب فً المجموعات . علتقٌٌم التفا 

  تقنٌهة الوسهائل سهتخدام ومهات باعل، عن طرٌق جمهع الم معلمتدرٌبٌة تعد وتقدم من ِقبل المواقؾ

 . مدرسةواالتصال المتوفرة بال

 لتشجٌع الطالب وحثهم على المثابرة ومات المقالٌة والبحثٌةعلتقٌٌم جمٌع الم . 

 د. الدعم الطالبً:

للطالب )أذكر قدر الوقت الهذي  ةاهأكادٌمٌ اتهٌئة التدرٌس لالستشارات واإلرشاد عضوتدابٌر تقدٌم -ٔ

 ه أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الؽرض فً كل أسبوع(.ٌتوقع أن ٌتواجد خالل

  نترنت مع وسائل االتصال.ى اإلعلموقع 

 ب لإلجابة عن أي مشكلة قد تحدث.العلى الط هاتؾ المحمولتوزٌع رقم ال 

 لكترونً من خالل تعرٌؾ الطالب بالبرٌد اإلالتواصل اإل ( ًلكترونe- mail .) 

 عبر المنتدٌات. ٌنالمقرر تهماتذوبٌن أس البتبادل المناقشات بٌن الط 

  جعل معمل ومرسم التربٌة الفنٌة فً أوقات الفسحة مكان لمناقشة الطالب وتحاورهم. 

م:علهـ . مصادر الت  

 الكتب المقررة المطلوبة:-ٔ

 لخ( )أرفق قائمة بها(إ..مٌة، التقارٌر(.علالكتب و المراجع التً ٌوصى بها )المجالت ال-ٖ

 :لخإٌة، مواقع اإلنترنت...المراجع اإللكترون-ٗ

، والمعههاٌٌر  ، سههطوانات المدمجههةاإل/ ى الحاسههب اآللههًعلههٌمٌههة أخههرا مثههل البههرامج المعتمههدة علمهواد ت-٘

 اللوائح التنظٌمٌة الفنٌة:و

 adobe fotoshopبرنامج : 
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 ا .وعملٌات تطوٌره ةالدراسٌ وحدة.  تقٌٌم الو

 ة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس :ى التؽذٌة الراجععلستراتٌجٌات الحصول إ-ٔ

 . ًتقٌٌم اهأنشطة العملٌة والمشاركات خالل الفصل الدراس 

 .تحلٌل نتائج الطالب فً المقرر 

 . تقوٌم مفردات المقرر عن طرٌق تحلٌل مهارات اإلتقان لدا الطالب 

 مناقشة الطالب فً سبٌل تطوٌر وتحسٌن المقرر . 

 م :علة التدرٌس من قبل المستراتٌجٌات أخرا لتقٌٌم عملٌإ-ٕ

 مً المادة  .علمناقشة مشكالت المادة من خالل اجتماعات م 

 .تقٌٌم وتقوٌم من ِقبل اهأساتذة الزائرٌن 

 .دعوة للمتخصصٌن ومناقشتهم 

 .ًتقٌٌم ذات 

 تقٌٌم بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس 

 

لتىجُه  انىَح والث تصىر للىح ج ال راسُح المقترحح لطالب المرحلح المتىسطحوفٌما ٌلً 

  -:المعلم 
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 َتىقع من الطالة / الطالثح فٍ نهاَح الىح ج 

 

ففنون ما بعد الحداثة  –وفنون الحداثة  –معرفة تارٌخ الفنون البصرٌة بدًءا بالفنون التقلٌدٌة  -ٔ

 . والفنون المعاصرة 

 .غ مشاهدة بعض اهأعمال الفنٌة لفنانٌن عالمٌٌن فً مجال فن التجهٌز فً الفرا -ٕ

 . ة والعالمٌةالسعودٌ ون البصرٌةلٌه الفنإ توصلخر ما آ والبحث عن على التعرؾ -ٖ

التعرؾ على فن التجهٌز فً الفراغ ، وعناصره وممٌزاته ، وتقاطعاته مع االتجاهات الفنٌة  -ٗ

 .المعاصرة اهأخرا ، ودور فن التجهٌز فً الفراغ فً الدمج بٌن كافة أنواع الفنون البصرٌة

بؤعمالهم فً  اصور لبعض أعمال الفنانٌن السعودٌٌن والعرب ، الذٌن اشتهرو مشاهدة ووصؾ -٘

 مجال فن التجهٌز فً الفراغ .

اإلحساس بؤهمٌة الفكر والمفهوم اإلنسانً واالجتماعً فً اهأعمال الفنٌة  المعاصرة بشكل عاٍم  -ٙ

. 

 لفراغ .كتابة وصؾ وتحلٌل لعمل فنً تجهٌزي لفنان سعودي فً مجال فن التجهٌز فً ا -7
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 باالتجاهات الفنية المعاصرة.  تهفن التجهيز في الفراغ ، وعالقرس األول : دال  

  الخبرة :              

 عمالأوصؾ وتحلٌل لعمل فنً تجهٌزي من              

 تصمٌم تكوٌن و ومن ثمفن التجهٌز فً الفراغ ،           

 اغ .فكر لعمل فنً تجهٌزي فً الفر             

 

  الجوانب الضرورٌة للخبرة فً الدرس            

 بداٌة الفنون المعاصرة . -ٔ

 بداٌة ما ٌسمى بفن التجهٌز فً الفراغ . -ٕ

 قة فن التجهٌز فً الفراغ باالتجاهات الفنٌة المعاصرة .عال -ٖ

فن التجهٌز فً الفراغ جمع ودمج  بٌن كافة الفنون البصرٌة  -ٗ

 فوحد مسماها .

 الفنٌة التجهٌزٌة لفنانٌن  اهأعمالض وصؾ وتحلٌل لبع  -٘

 ( .  ٔسعودٌٌن شكل رقم )  

 بعض القٌم الجمالٌة فً فن التجهٌز فً الفراغ.  علىالتعرؾ  -ٙ

 

  الجوانب المهارية   

 

 وصف وتحلٌل أعمال فن التجهٌز فً الفراغ . -5

تقدٌم أعمال فنٌة مبنٌة على تخطٌط وتصمٌم مسبق تعالج  -4

 تمع . مشاكل ومفاهٌم تهم المج

التؤكٌد على إمكانٌة استخدام كافة أنواع الوسائط فً فن  -4

 التجهٌز فً الفراغ . 

 تلمٌحات :

عن فن التجهٌز فً نبذه مختصرة -ٔ

 .الفراغ وتعرٌفه

فههن التجهٌههز فههً الفههراغ وكمهها عرفههه عثمههان ) 

م ( أن " فههههههن التجهٌههههههز فههههههً الفههههههراغ ٕٔٓٓ

Installation Art  مههههن االتجاهههههات الفنٌههههة

المعاصههرة والتههً ظهههرت فههً مرحلههة مهها بعههد 

الحداثة ، وههو مصهطلح فنهً حهدٌث نسهبٌاً ولهم 

ٌسههههتخدم إال فههههً العقههههد اهأخٌههههر مههههن القههههرن 

التهههً  حههد االتجاههههات الفنٌههةأالعشههرٌن ، وههههو 

لفكرة السوق التجاري للفهن  علىظهرت كردة ف

وأٌضهههاً الفكهههرة الموروثهههة الخاصهههة بالشهههكل ) 

Form ،87ٔ( ومفاهٌمٌههههه الجمالٌههههة ". )ص )

وٌرا نٌكوالس دي أولٌفٌرا نقالً عن عثمهان ) 

م ( أن فههههههن التجهٌههههههز فههههههً الفههههههراغ " ٕٔٓٓ

مصطلح حدٌث نسبٌاً ، وهو لم ٌسهتخدم إال فهً 

لوصؾ نوع مهن العمهل الفنهً  نهاٌة الثمانٌنٌات

ى أحههد الموضهوعات ، فههً علهٌهرفض التركٌههز 

سبٌل التفكٌهر فهً الوحهدة القائمهة بهٌن عهدد مهن 

ات بهههٌن اهأشهههٌاء والسهههٌاق علىهههالعناصهههر والتفا

ى علهههالعهههام للعمهههل ، وٌعتمهههد فهههن التجهٌهههزات 

الفههراغ فههً المقههام اهأول مههن خههالل المشههاركة 

، الفعالههههههة بههههههٌن العمههههههل الفنههههههً ، ومفرداتههههههه 

 (9ٔٔوالجمهور".)ص،

ومن االتجاهات الفنٌة الحدٌثة التهً لعبهت دوًرا 

ا فً ظهور فهن التجهٌهز فهً الفهراغ  ٌهتم ، مهّمً

عاصهرة مهم تلهك االتجاههات الفنٌهة الالتطرق هأ

وفهن  –وفهن البٌئهة  –مثل :فن الواقعٌة الجدٌدة 

وفهن  –وفن الجسهد  –وفن الفٌدٌو  –المفاهٌمٌة

 .رت آ وفن اهأوب –رت آالبوب 
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 الجوانب الوجدانية                

الشعور بؤهمٌة الفراغ المحسوس فً األعمال  -5

 الفنٌة المعاصرة .

اإلحساس باألبعاد الثالثٌة فً األعمال الفنٌة  -4

 التجهٌزٌة . 

عاون وتقبل األفكار الشعور بؤهمٌة روح الت -4

وأهمٌة الحوار من خالل أعمال فن التجهٌز فً 

 الفراغ .

 

 أهداف الدرس :    

 

 ٌتوقع من الطالب / الطالبة بعد نهاٌة الدرس :

ا . -5 ٌ ا  معرفة بداٌة الفنون المعاصرة عالم

معرفة فن التجهٌز فً الفراغ 6 كفن ٌجمع بٌن  -4

 كثٌر من االتجاهات الفنٌة المعاصرة .

ء الرأي فً تحلٌل ووصف األعمال الفنٌة إبدا -4

التجهٌزٌة من خالل نشاط منزلً ٌقوم به 

 الطالب .

التعرف على طرق وصول هذا النوع من الفنون  -3

 إلى مجتمعاتنا العربٌة .

التعرف على الفنون المعاصرة ذات االرتباط  -1

 الوثٌق بفن التجهٌز فً الفراغ .

 .التعرف على عناصر فن التجهٌز فً الفراغ  -6

معرفة المقصود من الفنون البصرٌة كمصطلح  -7

عام ٌقصد منه كافة الفنون البصرٌة وٌمكن 

االستعانة به فً وصف أي فن من الفنون 

 المعاصرة .

إدراك أن القٌم الجمالٌة فً الفنون البصرٌة  -8

ا 6 وأن الفن  ٌا ا أساس المعاصرة لم تعد شرطا

ا ورسالةا .  ا ومضمونا  أصبح فكرا

القٌم الجمالٌة فً الفنون التعرف على بعض  -9

 المعاصرة .

نقد بعض األعمال الفنٌة فً مجال فن  -51

 التجهٌز فً الفراغ .

 

الفنٌههة  اهأعمههالشهههر أى علههالتعههرؾ مههن ثههم و

ى علهههالتهههً قهههدمت فهههً ههههذا المجهههال سهههواء 

بشههكل مختصههر المسههتوا المحلههً أو العههالمً 

لهى الهدور الهذي لعبتهه إومن ثم ٌتم التطرق  –

تلهههك االتجاههههات المعاصهههرة فهههً ظههههور فهههن 

التجهٌز فهً الفهراغ وكٌهؾ جمهع بعهد ظههوره 

االتجاههات فهً سهالٌب وبٌن كثٌهر مهن ههذه اهأ

لهى فهن إعمال فهن التجهٌهز ، ثهم ٌهتم التطهرق أ

ممٌزاتهههه  التجهٌهههز فهههً الفهههراغ وعناصهههره و

سههالٌب وكٌههؾ جمههع بههٌن تلههك االتجاهههات واهأ

مها  و . الفنٌة التجهٌزٌهةاهأعمال فً كثٌر من 

ً ـهههه مههها و ؟ ههههو البٌهههان فهههً فهههن التجهٌهههز

 ؟الوسائط  

 تلمٌحات :

ان ن تسارع وتطور الفن بصفة عامة كإ

سببه تؽٌر المفاهٌم والقٌم الجمالٌة لدا 

الفالسفة والمفكرٌن ، وكذلك المجتمع 

لى نظرة إونظرته للفن حٌث تؽٌرت 

ى فكر معاصر ، نتج عنه علمعاصرة مبنٌة 

توجهات ومذاهب فكرٌة فً مجال الفن ، 

 باالتجاهات سمٌت

،  CONTEMPORARYلمعاصرةا

لى بعض هذه إهنا  هذا البحثوسٌتطرق 

تجاهات المعاصرة وأهمها والتً مهدت اال

 لظهور فن التجهٌز فً الفراغ ومنها :

، و  الفن المفاهٌمًو فن الواقعٌة الجدٌدة ، 

 فن اهأداء ،  و فن البٌئة . 
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 إجراءات عرض الدرس :                          

أوضح للتالمٌذ أن الفنون المعاصرة هً تمرد على  (5-5)

الفنون التقلٌدٌة السابقة والشكالنٌة التً كان ٌحاكٌها 

 تاسع عشر وما قبله .الفن فً القرن ال

أوضح للتالمٌذ أن الفنون المعاصر ظهرت لنقد المجتمع  (5-4)

ومحاكاة احتٌاجاته ومتطلباته بفكر فنً ومنضمون 

ا من األسالٌب التً كانت فً الماضً .  ٌتعدى كثٌرا

أوضح للتالمٌذ أن هنالك الكثٌر من المذاهب واالتجاهات  (5-4)

 التً ظهرت فً الفنون المعاصرة وكٌف أسهمت فً

 ظهور فن التجهٌز فً الفراغ .

أوضح للتالمٌذ بؤنه فً الوقت الراهن لم ٌعد هنالك  (5-3)

تجزئة فً الفنون كما فً السابق حٌث ٌطلق على 

المسرح بفنون المسرح أو على فنون الرسم بالفنون 

التشكٌلٌة 6 حٌث جاءت الفنون المعاصرة مكملة لبعضها 

نها البعض محققة ألهداف وغاٌات مشتركة فٌما بٌ

فتحولت كل هذه المسمٌات إلى الفنون البصرٌة 

 المعاصرة .

أوضح للتالمٌذ كٌف ظهر فن التجهٌز فً الفراغ فً  (5-1)

 بداٌة السبعٌنٌات 6 وكٌف ظهر فً البالد العربٌة .

 أسؤل التالمٌذ عن ظهور فنون الحداثة . (4-5)

 أسؤل التالمٌذ عن أسباب ظهور فنون ما بعد الحداثة . (4-4)

ب ظهور فنون الحداثة هو ما حدث أوضح للتالمٌذ أسبا (4-4)

فً القرن التاسع عشر من رفض ألفكار القرون الوسطى 

 وما طرأ على المجتمعات من نهضة وتطور .

 ( .5أعرض الوسٌلة رقم ) (4-5)

 أوضح للتالمٌذ تعرٌفاا لفن التجهٌز فً الفراغ  . (4-4)

 أوضح للتالمٌذ عناصر فن التجهٌز فً الفراغ . (4-4)

تجهٌز فً الفراغ بٌن كثٌر أشرح للتالمٌذ كٌف جمع فن ال (4-3)

 من االتجاهات الفنٌة المعاصرة .

أوضح للتالمٌذ من هم رواد فن التجهٌز فً الفراغ أمثال  (3-5)

: دوشامب 6 وجوزٌف بوٌز 6 وآالنكبارو 6 وأرمن 6 

 وإٌف كالٌن .

أوضح أن مجال فن التجهٌز فً الفراغ هو مجال واسع  (1-5)

 ٌعتمد على االبتكار والقدرة على التطوٌر .

ٌعرؾ الشٌرازي العصر نقالً تلمٌحات :

م( بؤنه :" الدهر ، ٕٕٔٓعن الحازمً )

 والجمع : َمعاِصُر . والَعْصِريُّ   هو :

ى عادات علالمنسوب إلى العصر السائر 

( وٌعرؾ كلود 9َعْصِره وتقالٌده" .)ص،

م( ٕٕٔٓعبٌد المعاصرة نقالً عن الحازمً )

"المعاصرة هً الحضور والوعً بلحظتنا 

الحضارٌة بكل مكتسباتها التقنٌة 

لوجٌة واإلبداعٌة ، ووعً منجز والتكنو

خرٌن وتفهمه واستٌعابه ، فما من حضارة اآل

ت إال بعد أن استوعبت الحضارات وجد

تها وأضافت إلٌها ، اهأخرا وفنونها وتمثل

للنوع  االمعارؾ تجدٌدً ب وهً بذلك تتثقؾ

 (9وتقوٌة للثقافة".)ص،

م( أن " المعاصرة 997ٔوٌرا البهنسً )

تنطلق من الكشؾ عن الذاتٌة الثقافٌة 

وإؼنائها ، والكشؾ إنما ٌتم بالرجوع إلى 

مٌة التً تكدست عبر حصٌلة الثقافة القو

التارٌخ والتً اؼتنت بالتبادل مع الثقافات 

المعاصرة أٌضاً   لكً نستطٌع أن نبنً ثقافة 

 ( ٘ٔٔأكثر تقدماً ".)ص،

لى مفهوم إم( ٕٓٓٓكما ٌشٌر العطار )

 المعاصرة بقوله :" هً إٌجاد حلول مبتكرة

ى خبرات سابقة   لمواجهة مواقؾ  عل ناءً بِ 

دة . وٌنطبق هذا تفرضها متؽٌرات جدٌ

نه إبداع الفنً   من حٌث إلى اعلالمفهوم 

استجابة لمثٌرات معٌنة ، وتختلؾ النتٌجة 

 و خر ، كل حسب هوٌتهمن فنان آل

 . (9ٙثقافته".)ص،

 

 

 

 

 (ٔشكل رقم )
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أحاول إثارة الطالب للمزٌد من األفكار والمشارٌع التً  (1-4)

ٌمكن أن ٌنفذها الطالب كمشروع فنً تجهٌزي فً 

 الفراغ .

 ( .4أعرض الوسٌلة رقم ) (6-5)

أسؤل التالمٌذ عن الخامات واألدوات السابقة الصنع  (6-4)

والتً ٌمكن االستفادة منها فً مجال عمل فنً 

 تجهٌزي مبتكر .

لمفاهٌمه وأفكاره  ن الفنانكٌفٌة تضمٌللتالمٌذ  أوضح (7-5)

فً عمل فنً تجهٌزي من خالل استخدام الخامات 

 واألدوات المناسبة .

 (.1()3()4أعرض الوسٌلة ) (8-5)

 وتحلٌلها . األعمالأطلب من التالمٌذ وصف بعض  (8-4)

أناقش التالمٌذ حول الخامات التً استخدمها الفنانون  (8-4)

 فً أعمال فن التجهٌز فً الفراغ . 

مٌذ فً وصف وتحلٌل الوسٌلة رقم أقوم بمشاركة التال (8-3)

( وتوضٌح ما ٌخفى على التالمٌذ أثناء النقاش من 4)

 دالالت تحملها عناصر العمل الفنً ؟

أطلب من التالمٌذ تكوٌن أربع أو خمس مجموعات  (9-5)

 لتنفٌذ واجبات منزلٌة .

أطلب من التالمٌذ اختٌار عمل فنً تجهٌزي فً الفراغ  (9-4)

اب الطالب ومن ثم 6 من األعمال المعروضة فً كت

كتابة وصف دقٌق لكافة عناصر وأجزاء العمل وتحلٌل 

عناصره والخامات التً استخدمها الفنان 6 ومن ثم 

 كتابة وجهة نظر المجموعة فً العمل .

أطلب من التالمٌذ تقدٌم تصور لعمل فنً تجهٌزي فً  (9-4)

الفراغ ٌعالج مشكلة اجتماعٌة مثل الفقر أو الظلم 

ات واألدوات التً سوف ٌحتاج وتقدٌم تصور للخام

 إلٌها التالمٌذ لتنفٌذ هذا المشروع .

 

 

 

 

 

 

 

 

وم أن مصطلح علمن المتلميحات :   

الحداثة قد درج استخدامه مع نهاٌة القرن التاسع 

لعشرٌن وتحدٌداً ببداٌة القرن ا ةعشر وبداٌ

االنطباعٌة وذلك قبل الحرب العالمٌة اهأولى وقد 

ارتبط هذا المفهوم بما شهده العالم من ثورات 

وذلك بعد الـثـورة الفرنسٌة وتؽٌر واختالؾ 

لى الحركات فاهٌم العامة وتؽٌر نظرة النقاد إالم

ى علنه "أم ( ٕٔٓٓالفنٌة ، حٌث ٌرا عثمان ) 

صعٌد الفنون التشكٌلٌة  على الرؼم  مما تحقق

ا ًٌّ علف امن تطور ، فإننا ال نجد فً ذلك انقطاعً 

 تبدأ معه الفنون الحدٌثة ، بقدر ما نجد تواصاًل 

ا عبر مراحل تطور ارتبطت بظروفها واستمرارً 

االجتماعٌة   فما و التارٌخٌة ،  و الموضوعٌة ،

توصل إلٌه الفن الحدٌث فً تلك الفترة ٌبدو 

ا مع الفنون السابقة والمفاهٌم الفنٌة اهرًٌّ ا ظمختلفً 

التقلٌدٌة   لكن مثل هذه النتائج لم تتحقق إال بعد 

مراحل متتالٌة ومتواصلة رافقها تحول فً 

الرإٌة الفنٌة ، وتحول أٌضا فً وسائل التعبٌر 

الفنً ، وكذلك فً المنهج واهأسلوب ، وفً 

 (8٘ٔأدوات الفن ومادته".)ص.
ن مفههوم الحداثهة جهاء ألنها ومن ما سهبق ٌتضهح 

فً القرن العشرٌن ، نتٌجة رفض القهرن التاسهع 

عشهههر هأفكهههار وتقالٌهههد القهههرون الوسهههطى نتٌجهههة 

صهبح بإمكهان الفنهان أتؽٌر فً واقع الحٌاة حٌهث 

 ااختٌار أي موضوع وتحلٌله لٌنهتج لنها موضهوعً 

هه ًٌّ بفضههل وسههائل الحداثههة ومههن  بصههٌؽة حدٌثههة افن

فهً العهالم كافهة وفهً خالل تؽٌر الفكهر وتحهرره 

 العمل الفنً خاصة .

 

 

 

 

( رسالة نبً ٔشكل رقم )  

 للفنان عبد الناصر ؼارم 
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 ارة ـــــــــــــــــــــــــــثإلا   

 

 

 موضوع الدرس  -5

االبتكار والتصمٌم لعمل فنً فً مجال فن التجهٌز فً  -4

 الفراغ.

 العمل كمجموعة . -4

 

 يمية علالوسائل الت
 

األعمال الفنٌة عرض تقدٌمً بوربوٌنت لمجموعة من  -5

 المحلٌة والعالمٌة .

بوستر لمجموعة من األعمال الفنٌة العالمٌة فً فن التجهٌز  -4

 فً الفراغ 

 بوستر لعمل الفنان دوشامب ) دوالب الدراجة ( . -4

 بوستر لعمل الفنان السعودي خالد األمٌر ) الفراغ (  -3

 

 المطلوب تنفيذه                 

 

 ٌزي فً الفراغ .وصف وتحلٌل لعمل فنً تجه 

 . تقدٌم مشروع عمل فنً فً مجال فن التجهٌز فً الفراغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلمٌحات :  

أن فن التجهٌز فً الفراغ ٌكتسب  وهنالك من ٌرا

همٌهههة قصهههوا بهههٌن الفنهههون المعاصهههرة وفهههً ههههذا أ

م ( أن فههههن ٕ٘ٓٓالخصههههوص ٌههههرا مصههههطفى ) 

دٌث ، التجهٌههز فههً الفههراغ ٌجمههع بههٌن القههدٌم والحهه

نهههه مهههن الفنهههون التهههً لهههها جهههذور تارٌخٌهههة  إحٌهههث 

وحدٌثهههة فههههً المهههدارس واالتجاهههههات الفنٌهههة مثههههل 

الكههههوالج وأعمههههال دوشههههامب والبنائٌههههة والتجمٌههههع 

والحههدث ومعههارض السههرٌالٌة ، بههل ٌمكههن أن تمتههد 

جههذور فهههن التجهٌهههز فههً الفهههراغ إلهههى الحضهههارات 

 الإالقدٌمة مثهل المعابهد والكاتهدرائٌات والمسهاجد ، 

نه كان الهدؾ من فن التجهٌز فً تلك المإسسهات أ

ضهفاء روحانٌهة إلى تقوٌهة العقٌهدة والتؤمهل وإٌدعو 

ضهفاء روح مهن الههدوء والرهبهة إخاصة للمكهان و

والطمؤنٌنههة للطقههوس والعبههادات التههً تههرتبط بتلههك 

 المإسسات .

 

 من أعمال الفنان السعودي خالد اهأمٌر 

 م ٕٕٔٓ) الفراغ ( 

 

الفنان العالمً الهولندي كلٌر مورجان من أعمال 

 فً مجال فن التجهٌز فً الفراغ
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 اإلعداد للدرس 
 

 اخلامات واألدوات         
 قلم الرصاص . -5

 ورق الكراس . -4

 ٌه .علورق مسطر لتقدٌم المقترح الكتابً  -4

 

 التقييم والتقويم     
 

فً نهاٌة الدرس ٌقوم المعلم بتعبئة نموذج 

 ٌم والتقٌٌم للدروس وٌكون ذلك من خالل التقو

 النقاط التالٌة :

 التقٌٌم :  -ٔ

 . اهأهداؾ التً تحققت 

 . اهأهداؾ التً لم تتحقق 

 ٌجابٌات التً حدثت فً الدرس .اإل 

 . السلبٌات التً حدثت فً الدرس 

 التقوٌم : -ٕ

  تحقٌق اهأهداؾ التً لم تحقق .طرق 

 . طرق التؤكٌد على اإلٌجابٌات 

 لسلبٌات .طرق تالفً ا 

 . المتابعة وإمكانٌاتها 

   التوجٌهات الختامٌة 

سماء أفرادها فً قائمة أتقوم كل مجموعة بتسجٌل  -5

 خاصة .

التؤكٌد على اختٌار خامات وأفكار تناسب إمكانٌات  -4

 التالمٌذ والمدرسة .

 تلمٌحات :

ن فن التجهٌز فً الفراغ فً وقتنا الحاضر أصبح إ

رسههالة فكرٌههة ، وٌكتسههب أهمٌههة كبٌههرة ومتزاٌههدة 

ومعرفة وثقافهة  امً علو اٌوماً بعد ٌوم ، بل أصبح فنًّ 

ا لإلنسههان تسههاٌر كافههة مفههردات التقههدم والتكنولوجٌهه

وتقنٌههة ،  اصههبح العمههل الفنههً فكههرً أوفكههره ، حٌههث 

ى بنههاء العمههل الفنههً ، علههوطؽههت الثقافههة والفكههر 

ى ثقافههة الفنههان علههوالتههً ترتكههز فههً المقههام اهأول 

وم والتكنولوجٌههها وتطهههوٌره علهههووعٌهههه بالتهههارٌخ وال

ى علههالمسهتمر لذاتههه مهن خههالل االطهالع والتعههرؾ 

م والمعههارؾ ، وعلههكههل مهها هههو جدٌههد ، فههً شههتى ال

 احٌهههث أصهههبح الفنهههان فهههً وقتنههها الحاضهههر مفكهههرً 

 . بالدرجة اهأولى

 

 من أعمال الفنانة إبتسام قزدار والفنان حسان خان 

 مٕٕٔٓفن تجهٌز فً الفراغ ) الرحٌل ( 

 

 

 

 



  

- 218 - 
 

 

 عناصر الجدول التحصٌلً                    

 

ناصر التالٌة العالمعلم بتجهٌز جدول وٌتم وضع ٌقوم 

بداخله كعناصر تحصٌلٌة لكل طالب وٌتم تقٌٌم مدى 

 ى تلك العناصر .علتعرف الطالب 

 مفهوم المعاصرة فً الفنون . -5

برز ؤمكانٌات فن التجهٌز فً الفراغ كإى علالتعرف  -4

 الفنون البصرٌة المعاصرة ؟

 التعاون مع المجموعة وتقبل اآلراء . -4

جال فن وصف وتحلٌل عمل فنً معاصر فً م -3

 التجهٌز فً الفراغ .

تقدٌم فكرة مقترحة لعمل فنً تجهٌزي فً الفراغ  -1

 كعمل جماعً .

وٌن عمل فنً بمضمون فكري بداع فً تكاالبتكار واإل -6

 وجمالً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلمٌحات :

ن العناصر واهأسهس التهً ٌسهتند إلٌهها كهل ناقهد إ

 اهأعمههالومحلهل ههً اهأسههاس فهً تقٌههٌم وتحلٌهل 

فنٌهة وكؽٌههره مههن الفنههون ، ٌرتكههز فههن التجهٌههز ال

ى أسههس وعناصههر ، وتعههد هههذه علههفههً الفههراغ 

العناصر هً عناصر مهمة متصهلة بههذا الفهن ، 

حٌههث تمٌههز فههن التجهٌههز فههً الفههراغ عههن ؼٌههره 

وعن فنهون مها بعهد الحداثهة ، وسهٌتناول الباحهث 

بعهههض مهههن ههههذه العناصهههر واهأسهههس بالتفصهههٌل 

 ٌلً : هأهمٌتها وهذه العاصر كما

 المكان                                       

 خصوصٌة الموقع            

 الفضاء –الفراغ 

 الوسٌط

 العمل الفنً

 المتلقً
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في المملكة العربية  فن التجهيز في الفراغ  الدرس الثاني : 
 السعودية .

 الخبرة :                

 جهٌز عمل فنً فً الفراغ من الخامات الجاهزةت   

 والسابقة الصنع ٌحمل مفهوًما ودالالٍت فكرٌٍة            

 لموضوع إنسانً مثل الفقر أو الحرب أو الظلم .                             

 

  الجوانب الضرورٌة للخبرة فً الدرس           

 بٌة السعودٌة .بداٌة الفنون المعاصرة فً المملكة العر -ٔ

 همٌته فً المملكة العربٌة السعودٌة .أفن التجهٌز فً الفراغ و -ٕ

 . رواد فن التجهٌز فً الفراغ والفنون المعاصرة فً المملكة  -ٖ

 . عالقة فن التجهٌز فً الفراغ بثقافة المجتمع والفرد -ٗ

 . خطوات تنفٌذ عمل فنً تجهٌزي فً الفراغ  -٘

فراغ وخاصة الفراغ التؤكٌد على عناصر فن التجهٌز فً ال -ٙ

 كعنصر رئٌس .

 بعض القٌم الجمالٌة فً فن التجهٌز فً الفراغ.  علىالتعرؾ  -7

 التؤكٌد على دور المتلقً فً أعمال فن التجهٌز فً الفراغ . -8

 

  ةيالجوانب المهار    

 

 التركٌب والتجهٌز . -5

لى تحقٌقها الفنان من إربط العناصر بالدالالت التً ٌسعى  -4

 عمله  . 

ٌد على إمكانٌة استخدام كافة أنواع الوسائط فً فن التؤك -4

التجهٌز فً الفراغ كالضوء والظل والصوت وأجهزة الفٌدٌو 

 والمثٌرات التً ٌمكن أن تخدم العمل الفنً .

 

 تلمٌحات :

لم تصل الفنون الحدٌثة والمعاصهرة إلهى الهبالد 

العربٌة إال فً نهاٌة القرن التاسع عشهر بسهبب 

د العربٌهههة ى الههبالعلهههوصههاٌة الدولهههة العثمانٌههة 

ومهههههن ثهههههم تهههههال ذلهههههك االسهههههتعمار الفرنسهههههً 

نجلٌهههههزي والبرٌطهههههانً للهههههدول العربٌهههههة ، واإل

والحروب التً عاشتها البالد العربٌهة بعهد ذلهك 

، ما كهان لهه اهأثهر الرئٌسهً فهً تهؤخر المنطقهة 

العربٌههة بؤسههرها عههن مسههاٌرة ركههب الحضههارة 

وم والمعهارؾ اإلنسهانٌة ومهن علهفً كثٌر مهن ال

 .ضمنها الفن 

حٌهههث ازدههههرت القنهههوات  اءً و زاد اهأمهههر سهههو

الؽربٌة فً ؼهزو عقهول الشهباب العربهً سهواء 

وم علههههفههههً العههههادات أو فههههً التقالٌههههد أو فههههً ال

وم  علههوالثقافههة والمعههارؾ ، ومههن ضههمن هههذه ال

 الفن .
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 الجوانب الوجدانية                   

 

 عمال فن التجهٌز .أاإلحساس بؤهمٌة االبتكار فً  -5

الج قضاٌا المجتمع بمفهوم وثقافة فنً تجهٌزي ٌع تقدٌم عمل   -4

 لى المجتمع . إبسٌطة وقرٌبة 

تفهم دور فن التجهٌز فً الفراغ كؤحد أهم االتجاهات المعاصرة  -4

 التً تجمع بٌن كثٌر من األسالٌب المعاصرة .

 

 أهداف الدرس :       

 

 ٌتوقع من الطالب / الطالبة بعد نهاٌة الدرس :

تارٌخ الفنون البصرٌة فً  التعرف على نبذة تارٌخٌة عن -5

 المملكة العربٌة السعودٌة .ا 

فن التجهٌز فً الفراغ فً المملكة العربٌة معرفة بداٌة  -4

 . السعودٌة

 التعرف على مصطلح فن التجهٌز فً الفراغ . -4

إدراك قٌمة الفن المعاصر والذي أصبح ٌإدي دور الرسالة  -3

 سواءا على المستوى المحلً أو العالمً.

جرٌب لخطوات تنفٌذ عمل  فنً تجهٌزي فً الفراغ التعرف والت -1

. 

إدراك أهمٌة المضمون فً أعمال فن التجهٌز فً الفراغ لنجاح  -6

 العمل الفنً .

إتقان التولٌف بٌن الخامات واألدوات السابقة الصنع التً ٌتم  -7

االستعانة بها فً العمل والوسائط التً تخدم إٌصال الفكرة إلى 

 المتلقً بؤسهل الطرق .

ل المشكالت والتدرٌب على ذلك من خالل المشكالت التً قد ح -8

 تقابل الطالب أثناء تنفٌذ العمل الفنً . 

 إتقان العمل وإخراجه بالشكل المناسب . -9

 

 

 

الفنٌهة  اهأعمهالى اشههر علىهالتعهرؾ من ثهم و

ى علىهههمت فهههً ههههذا المجهههال سهههواء التهههً قهههد

بشههكل مختصههر المسههتوا المحلههً أو العههالمً 

ومن ثم ٌتم التطرق الهى الهدور الهذي لعبتهه  –

تلهههك االتجاههههات المعاصهههرة فهههً ظههههور فهههن 

التجهٌز فهً الفهراغ وكٌهؾ جمهع بعهد ظههوره 

بٌن كثٌهر مهن ههذه االسهالٌب واالتجاههات فهً 

اعمال فهن التجهٌهز ، ثهم ٌهتم التطهرق الهى فهن 

لتجهٌهههز فههههً الفههههراغ وعناصههههره وممٌزاتههههه ا

وكٌههؾ جمههع بههٌن تلههك االتجاهههات واالسههالٌب 

 اهأعمال .فً كثٌر من 

وعناصههره وممٌزاتههه وكٌههؾ جمههع بههٌن تلههك 

 اهأعمهالاالتجاهات واالسهالٌب فهً كثٌهر مهن 

الفنٌهههة التجهٌزٌهههة ومههها ههههو البٌهههان فهههً فهههن 

 .التجهٌز وماهً الوسائط  

 تلمٌحات :

بصفة عامة كان  أن تسارع وتطور الفن

سببه تؽٌر المفاهٌم والقٌم الجمالٌة لدا 

الفالسفة والمفكرٌن ، وكذلك المجتمع 

ونظرته للفن حٌث تؽٌرت الى نظرة 

ى فكر معاصر ، نتج عنه علىمعاصرة مبنٌة 

توجهات ومذاهب فكرٌة فً مجال الفن ، 

سمٌت باالتجاهات 

،  CONTEMPORARYبالمعاصرة

بعض هذه وسٌتطرق الباحث هنا الى 

االتجاهات المعاصرة وأهمها والتً مهدت 

 لظهور فن التجهٌز فً الفراغ ومنها :

، فن  فن الواقعٌة الجدٌدة ، الفن المفاهٌمً

 اهأداء ، فن البٌئة . 

 

 

 

 

 

وٌهههرا بهنسهههً )د،ت( أن الثهههورات العربٌهههة 

ى االسههههتعمار ونبههههذه لههههم تكههههن لتحرٌههههر علهههه

نههت انتفاضههة هههدفها اهأراضههً فحسههب بههل كا

تحرٌر اإلنسان وعقله ، وهنا ٌمكن أن نسهمً 

ذلههك التحههرر الثقههافً ، رؼههم أن هههذا التحرٌههر 

الثقههافً كههان وال زال متعثههراً لتههؤثره باهأفكههار 

(ومههن خههالل اجتهههاد تلههك ٕٖالؽربٌههة .)ص،

القوا االستعمارٌة فً تهرك أثهر لهها فهً تلهك 

البلههدان ، كههان ال بههد مههن ترسههٌخ االسههتعمار 

لثقههههافً ، حٌههههث ٌههههرا بهنسههههً )د،ت(" أن ا

ٌُفسههر  التخلههؾ الههذي تعانٌههه الههبالد العربٌههة ال 

مهههن خهههالل التهههؤخر عهههن اللحهههاق بالحركهههات 

والمههدارس التههً تتههوالى ، بههل هههو ٌتجلههى فههً 

مههدا انفصههالنا عههن فننهها اهأصههٌل ومحاولتنهها 

التافههههة بتقلٌهههد مشهههٌن التجاههههات أو هأسهههالٌب 

علهههى وفردٌههة ذاعهههت شههههرتها فهههً أوروبههها . 

فً الفن  الرؼم من ظهور حركات استشراقٌة

مٌهل إفً المؽرب وؼاسٌه و اابتدأها دٌال كرو

ن ههذه الحركهات إبرنار ورٌؽو فً مصر ، فه

ة الفههن ا عههن شخصههٌلههم تكشههؾ النقههاب واسههعً 

أو  سهههٌاحٌةً  العربههً ، بهههل ههههً قهههدمت صهههًٌؽا

علهى  افً فنها الهذي اسهتمر محافًظه ةستؽرابٌا

من التلوٌن الشهرقً شاء جمٌع أصوله ، مع ؼ

فكانههت أشههد  التؽرٌبٌههةمهها النزعههة أ.  عههلالمفت

مهههن أبنهههاء  ان دعاتهههها كهههانوأ، وذلهههك  اخطهههرً 

 (ٖٔالبالد بل من قادتها ومن مفكرٌها".)ص

وٌضههٌؾ بهنسههً )د،ت( "كههذلك شههؤن حركههة 

ب ، فالقصههد النزٌههه فٌههها ، هههو إكسههاب ٌههؽرتال

ى تطههور الفههن علههم والمعرفههة واالطههالع علههال

ا فهً فً بهالد متقدمهة ممها ٌفٌهد كثٌهرً واإلبداع 

ى علهههفههههم العصهههر وفههههم المسهههتقبل وٌسهههاعد 

اختصهههههار الطرٌهههههق للكشهههههؾ عهههههن الرائهههههع 

والطرٌههههؾ فههههً عههههالم الفههههن . ولكههههن النقههههل 

مههههراض هأواالسههههتٌراد والتبعٌههههة همهههها مههههن ا

 (  ٕٖالشائعة فً مسٌرة هذه الحركة".)ص،
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 إجراءات عرض الدرس :                          

للتالمٌذ نبذة مختصرة عن الفنون البصرٌة فً  أذكر (5-5)

 المملكة العربٌة السعودٌة .

أوضح للتالمٌذ تغٌر المسمى المعاصر للفنون ) الفنون  (5-4)

 البصرٌة ( والهدف من ذلك وكٌف كانت فً الماضً ؟

أكتب فى السبورة عنوان الدرس ) فن التجهٌز فً  (5-4)

 الفراغ فً المملكة العربٌة السعودٌة ( .

أوضح للتالمٌذ كٌفٌة وصول الفنون المعاصرة إلى  (4-5)

ة العربٌة السعودٌة البالد العربٌة بصفة عامة والمملك

بصفة خاصة 6 ومتى بدأ الفنان السعودي ممارسة 

 . الفنون المعاصرة

ا  (4-4) ٌ ا أوضح للتالمٌذ من هو أول فنان سعودي قدم عمالا فن

ا شكل رقم ) ٌ ا  ( .5تجهٌز

ا  (4-3) ٌ ا أوضح للتالمٌذ من هو أول فنان سعودي قدم عمالا فن

اا شكل رقم ) ٌ ا  ( .4مفاهٌم

 ل فنان سعودي عرض عمالا هو أو للتالمٌذ من أوضح (4-1)

ٌ ا  ٌ ا فن  .( 4شكل رقم ) اا اا تجهٌز

 .(4()4)( 5أعرض الوسٌلة رقم ) (4-1)

 لفن التجهٌز فً الفراغ  . اللتالمٌذ تعرٌفا  أذكر (3-5)

 أوضح للتالمٌذ عناصر فن التجهٌز فً الفراغ . (3-4)

هم رواد فن التجهٌز فً الفراغ فً  للتالمٌذ من أوضح (1-5)

ن 6 و أحمد ماطر : ضٌاء عزٌز 6 و بكر شٌخوالمملكة 

 .6 عبد الناصر غارم 

ٌُطلب من الطالب عرض مقترحاتهم وأفكارهم حول  (6-5)

 .العمل الذي قاموا بتصمٌمه 

 أناقش التالمٌذ فً الموضوعات المطروحة . (6-4)

 اختٌار الموضوع الذي سوف ٌتم تنفٌذه . (6-4)

اإلشادة والثناء على الفرقة التً تمٌزت بالموضوع  (6-3)

 المختار .

التً ٌجب التفكٌر فٌها لتنفٌذ  بعض الخطوات أوضح (6-1)

 . العمل الفنً التجهٌزي

أختار مع التالمٌذ الصور والوسائط والمإثرات  (6-6)

 والخامات المناسبة للعمل .

ن كان هنالك بٌان إٌتم اختٌار العبارات المناسبة للبٌان  (7-5)

 للعمل الفنً .

 همٌة التعاون لتنفٌذ العمل .أى علالتؤكٌد  (8-5)

 تلميحات :  

العوامل المإثرة فلً توجهلات الفنلان السلعودي 

 :المعاصر 

ذ دخل الفن التشكٌلً السعودي مرحلهة جدٌهدة منه

بداٌههة التسههعٌنٌات مههن القههرن المنصههرم ، وهههذه 

المرحلهههة ههههً نتهههاج اهأحهههداث التهههً مهههرت بهههها 

المنطقههة ، ومههن هنهها ٌمكننهها أن نههوجز العوامههل 

فههً  ةالتههً سههاعدت فههً ظهههور الفنههون المعاصههر

الفن التشهكٌلً السهعودي ، مثهل فهن التجهٌهز فهً 

أو  –الفههراغ ، والفنههون المفاهٌمٌههة ، وفههن البٌئههة 

أن  مكننهها القههول، وؼٌرههها ، حٌههث رض فههن اهأ

 هذه العوامل هً كما ٌلً :

القضههههٌة الفلسههههطٌنٌة وعملٌههههة السههههالم فههههً  -ٔ

وسهههط ، لكهههون ههههذه القضهههٌة شهههكلت الشهههرق اهأ

لضمٌر كل مسلم وعربهً عاٌشهها ، فمنها  اهاجسً 

لهى ٌومنها إالكثٌر رافقته هذه القضٌة منهذ والدتهه 

 ٌهث تقهول الفنانهة سهامٌة حلبهً نقههاًل الحاضهر ، ح

م ( "ال شهههك أن القضههههٌة 8ٕٓٓعهههن الشههههلبً ) 

ههاالفلسههطٌنٌة بكههل تارٌخههها شههكلت ضههمٌرً  ًٌ  ا عرب

ا معها ، وكان لها التؤثٌر الواضهح وتعاطفاً واسعً 

 (  7ٔفً اإلبداع العربً ".)ص،

حههرب الخلههٌج اهأولههى والثانٌههة ، حٌههث كههان   -ٕ

م  والتههً كههان 99ٔٔلحههرب الخلههٌج اهأولههى عههام

عراقههههً السههههابق لدولههههة سههههببها ؼههههزو النظههههام ال

 الكوٌت.
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لخامات وضرورة أوضح للتالمٌذ خطورة بعض ا (9-5)

 . اتباع سبل السالمة عند تنفٌذ األعمال الفنٌة

 .   أطلب من التالمٌذ البدء فً تنفٌذ المشروع (51-5)

أقوم بمتابعة التالمٌذ أثناء تنفٌذ المشروع  (51-4)

 وأكتفً بالتوجٌه .

التؤكٌد علىى متانة وجودة العمل المقدم لتجنب  (55-5)

 األعمال الركٌكة .

تعدٌل إذا لزم أتابع توجٌه التالمٌذ والتدخل لل (54-5)

 .األمر 

 

 

 

 ارة ـــــــــــــــــــــــــــثاإل 

 

 

تشوٌق ما فٌها من  طبٌعة أعمال فن التجهٌز فً الفراغ و -5

 اسع .وخٌال و

التعرف على رواد هذا الفن فً المملكة العربٌة السعودٌة  -4

 .وإنجازاتهم 

 العمل كمجموعة 6 وتقبل النقد والحوار البناء . -4

 

 يمية علتالوسائل ال
 

عرض تقدٌمً بوربوٌنت لمجموعة من األعمال الفنٌة  -1

 المحلٌة والعالمٌة .

بوستر لمجموعة من األعمال الفنٌة العالمٌة فً فن التجهٌز  -6

 فً الفراغ 

 بوستر لعمل الفنان دوشامب ) دوالب الدراجة ( . -7

 بوستر لعمل الفنان السعودي خالد األمٌر ) الفراغ ( .  -8

 

 

 

نظهههرة الؽهههرب لإلسهههالم بعهههد هجمهههات الحهههادي  -ٖ

ت علهههم ، والتهههً جٕٔٓٓعشهههر مهههن سهههبتمبر عهههام 

مٌة أصههههابع االتههههههام تتجهههههه نحههههو الثقافهههههة اإلسهههههال

 . واإلنسان المسلم بصفة عامة 

رهاب ( والفكر المنحرؾ والمتشهدد ظهور ) اإل-ٗ

الهههههدٌن وقهههههٌم  ئصهههههحٌح لمبهههههادال، والفههههههم ؼٌهههههر 

 .سالمً الحنٌؾ اإل

بهل التشهجٌع الحكهومً واالهتمهام المتزاٌهد مهن قِ  -٘

 اإلعالم بالفن السعودي المعاصر .وزارة الثقافة و

 

( من أعمال الفنان السعودي خالد ٖشكل رقم )

 م ٕٕٔٓاهأمٌر  

 

م الفنان بكر ٕٓٓٓ( السلم المقلوب ٔشكل رقم )

عرض شٌخون أول عمل فنً تجهٌزي فً الفراغ ٌ

 لفنان سعودي .
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 المطلوب تنفيذه              

 

  تنفٌذ عمل فنً جماعً بؤسلوب فن التجهٌز

 فً الفراغ .
 

 

 

 اإلعداد للدرس 
 

 اخلامات واألدوات         
 دوات .تجهٌز الخامات واأل -5

 واق   : لتتناسب مع أعدادهم مث معدات سالمة للتالمٌذ  -4

كمامة للفم  و6للكفٌن  للرأس 6 ونظارة للعٌنٌن 6 و واق  

 نف .واأل

خر مثل آلى إدوات والتً تختلف من عمل عض العدد واألب -4

 لخ .إل ومكنة اللحام ...ٌركت 6 والدرمنشار األ

 

 

 التقييم والتقويم     
 

فً نهاٌة الدرس ٌقوم المعلم بتعبئة نموذج 

 التقوٌم والتقٌٌم للدروس وٌكون ذلك من خالل 

 النقاط التالٌة :

 التقٌٌم :  -ٖ

 . اهأهداؾ التً تحققت 

 هداؾ التً لم تتحقق .اهأ 

 ٌجابٌات التً حدثت فً الدرس .اإل 

ومهات ، حٌهث علالتطور التكنولوجً وثهورة الم -ٙ

شههههههدت السهههههنوات العشهههههرٌن الماضهههههٌة ، ثهههههورة 

، فؤصهههههبح العهههههالم كالمدٌنهههههة وماتٌهههههة وفكرٌهههههة علم

 الواحدة.

اهتمهههام الفنهههان السهههعودي المعاصهههر بمشهههكالت  -7

مجتمعهههه واهأحهههداث المحٌطهههة بهههه و محاكهههاة تلهههك 

تقدٌم اهأفكار واهأعمال التً االهتمامات ونقدها ، و

 تحاكً تلك االهتمامات .

 

من أعمال الفنان السعودي خالد عرٌج ) العمود ( 

 مٖٕٔٓ

 

من أعمال الفنان السعودي راشد 

 مٖٕٔٓالشعشعً 
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 . السلبٌات التً حدثت فً الدرس 

 التقوٌم : -ٗ

  تحقٌق اهأهداؾ التً لم تحقق .طرق 

  . طرق التؤكٌد على اإلٌجابٌات 

 . طرق تالفً السلبٌات 

 . المتابعة وإمكانٌاتها 

 

   التوجٌهات الختامٌة      

فرادها فً قائمة أء سماأتقوم كل مجموعة بتسجٌل  -5

 خاصة .

مكانٌات أفكار تناسب إى اختٌار خامات وعلالتؤكٌد  -4

 رسة .دالتالمٌذ والم

توثٌق وتصوٌر األعمال الفنٌة منذ بداٌة تنفٌذ المشروع  -4

. 

 

 عناصر الجدول التحصٌلً               

 

ناصر التالٌة المعلم بتجهٌز جدول وٌتم وضع العٌقوم 

لٌة لكل طالب وٌتم تقٌٌم مدى بداخله كعناصر تحصٌ

 ى تلك العناصر .علتعرف الطالب 

 معنى فن التجهٌز فً الفراغ . - أ

 فهم عناصر وطبٌعة وفلسفة فن التجهٌز فً الفراغ . - ب

 التمكن من مهارة حل المشكالت أثناء العمل . - ت

 التحدث عن فلسفة العمل ومضامٌنه وأهدافه . - ث

 خرٌن .راء اآلآلف وتقبل روح التعاون والتآ - ج

 التعاون مع المجموعة وتقبل اآلراء . - ح

وٌن عمل فنً تجهٌزي بمضمون بداع فً تكاالبتكار واإل - خ

 فكري وجمالً .

 

 تلمٌحات :

مههن الفنههانٌن السههعودٌٌن فههً مجههال تمٌههز العدٌههد 

الفنون البصرٌة المعاصرة ، وقد شهدت مرحلهة 

لفههٌن المٌالدٌههة فههً المملكههة العربٌههة اهأ دمهها بعهه

السهههعودٌة تطهههور الفهههت وملحهههوظ لكافهههة أنهههواع 

الفنهههون البصهههرٌة ، حٌهههث اسهههتطاع العدٌهههد مهههن 

الفنههانٌن السههعودٌٌن وضههع أقههدامهم مههع مشههاهٌر 

: الفنهان  ءالفنون البصرٌة فهً العهالم ومهن ههإال

ضههههههٌاء عزٌههههههز ضههههههٌاء ، وبكههههههر شههههههٌخون ، 

و قههههد  وعبدالناصههههر ؼههههارم ، وأحمههههد مههههاطر .

وفهق اختٌهار صههحٌفة أحمهد مههاطر حصهل الفنهان 

م  ) هافنجتون بوسهت ( ٕٕٔٓأمرٌكٌة فً عام 

ن أهههههم خمسههههٌى المرتبههههة الخامسههههة ضههههمن علهههه

شخصٌة مإثرة فً تجدٌد وإعادة الفهن التشهكٌلً 

 . وسطفً الشرق اهأ

كما ٌعد عمل الفنان عبد الناصر ؼارم هو أؼلى 

ون عمل فنً حقق قٌم سوقٌة فً تارٌخ الفن

الشرق أوسطٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ، 

م ، بمبلػ ناهز ٕٕٔٓحٌث بٌع فً دبً عام 

 الثمان مائة ألؾ دوالٍر أمرٌكً .

 

من أعمال الفنان السعودي عبد الناصر 

 (ٕؼارم ) السلوك المستعاد (شكل رقم )

 

( من أعمال الفنان صالح ٗشكل رقم )

 الشهري ) كرسً الثورة ( 
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 (4ملحق )

 استبانة
وجهة نظر مجموعة من الفنانٌن السعودٌٌن فً الفنون البصرٌة فً فن التجهٌز فً الفراغ وامكانٌة 

 االفادة منه فً تدرٌس التربٌة الفنٌة.

االستاذه / .........................................................................           -ذ المكرم االستا
 حفظه هللا ورعاه 

 السالم علٌكم ورحم هللا وبركاته 

بصفتكم احد الفنانٌن السعودٌٌن المعاصرٌن فً مجال الفنون البصري فً المملكة العربٌة السعودٌة 
قدٌم دراسة بحثٌة وصفٌة تحلٌلٌة كمتطلب اساسً للحصول على درجة الماجستٌر وحٌث ٌقوم الباحث بت

من جامعة ام القرا بمكة المكرمة كلٌة التربٌة قسم التربٌة الفنٌة تخصص تربٌة فنٌة ، والهدؾ من هذه 
 الدراسة البحثٌة هو تسلٌط الضوء على ) فن التجهٌز فً الفراغ ( حٌث ٌسعى الباحث الى التعرٌؾ الى
هذا الفن ومعناه واهمٌته وممٌزاته وبداٌاته فً المملكة العربً السعودٌة ومجاالته المختلفة واستخداماته 
المتعددة ، واسالٌبه وخاماته ، ورواده . ومن ثم تحاول هذه الدراسة الكشؾ عن امكانات هذا الفن 

القضاٌا التً تهم المجتمع وابعاده بوصفه ظاهرة فنٌة مهمة وجدٌدة ومثٌراً رئٌسٌا فً التعبٌر عن 
 والفنان السعودي المعاصر .

كما ستسعى هذه الدراسة الى توثٌق أعمال بعض الفنانٌن السعودٌٌن وذلك بدراسة نماذج من االعمال 
الرائدة والحدٌثة والتً استخدم فٌها الفنانون فن التجهٌز فً الفراغ ، لمجموعة من الفنانٌن البارزٌن فً 

م قراءة هذه االعمال وتحلٌلها ، كما ستتطرق الدراسة الى امكانٌة االفادة من هذا الفن هذا المجال ومن ث
المعاصر فً تدرٌس مادة التربٌة الفنٌة فً مستوٌات متقدمة من التعلٌم العام وكذا التعلٌم الجامعً 

 لمتخصصً التربٌة الفنٌة .

ستبانة بموضوعٌة تامه ، علماَ بؤن نتائج ومن هنا ٌؤمل الباحث منكم التكرم باإلجابة عن فقرات هذه اال
 هذه الدراسة ستستخدم هأؼراض البحث العلمً فقط ال ؼٌر . 

 مع خالص شكري وتقدٌر على تعاونكم وتفاهمكم الكرٌمٌن ،،،،،،

 الباحث : محمد حسٌن مسفر آل مذكر   

 كلٌة التربٌة  –جامعة ام القرا      

 قسم التربٌة الفنٌة  

    mazkar600@Hotmail.comللتواصل / 

http://www.facebook.com/alsaeram.mohamad 
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 اوالا 

 المعلومات الشخصٌة     

 االسم :

 

 تارٌخ المٌالد :

 

 

 

 المهنة :

 

: واالقامة مقر العمل  

 

: المإهل التعلٌمً  

 تارٌخه : 

 جهته :

 

 الشهادات والخبرات

والدورات فً مجال الفنون 

: البصرٌة   

 توارٌخها :

 

 

 

 

 

هل هنالك من ترى له تؤثٌر 

فً توجهك الفنً قبل 

التحاقك بالمرحلة الجامعٌة؟ 

 تحدث عن ذلك :

 

  رقم الجوال 

 

  البرٌد االلكترونً 
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 عامة  معلومات

 االجابة  السإال  م 

  كٌؾ كانت بداٌتك الفنٌة ؟  -ٔ

ماهو تعرٌفك لفن التجهٌز فً  -ٖ

 الفراغ ؟

  

لك فنانٌن هل ترا ان هنا  -ٙ

سعودٌٌن مبدعٌن فً هذا 

المجال ) فن التجهٌز فً الفراغ 

 ( اذكر عدد منهم ؟

 

 والمدارس االتجاهات هً ما  -7
 خالل بها تؤثرت التً الفنٌة

 الفنون فً الفنٌة مسٌرتك
 ؟ البصرٌة

 

 من ساهمت التً العوامل ماهً -8
 فن ظهور فً نظرك وجه
 الفنان لدا  الفراغ فً التجهٌز

 ؟ سعوديال

 

 فً التجهٌز فن دفع لذيا ما ٓٔ
 الفنون فً للمقدمة الفراغ
  حدٌث لٌصبح ، البصرٌة
 والمهتمٌن الفنانٌن وشؽل

 ؟البصرٌة  بالفنون

 

 فنٌة أعمال وجود ترا هل ٔٔ
 للعرض صالحه ؼٌر تجهٌزٌة

 هذه مثل وجود سبب وما ؟
 ؟ اهأعمال

 

لك  الداعمة المإسسات ماهً ٕٔ
 المملكة فً ٌةالبصر للفنونو

 ماذاعلى و السعودٌة؟ العربٌة
 على سعودي فنان بصفتك ُتعول

 ؟ المإسسات هذه مثل
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 السعودي الفنان ٌجعل الذي ما ٖٔ
 الفراغ فً التجهٌز فن ٌمارس
 ؟  الراهن وقتنا فً

 

 

 فً التجهٌز فن بٌن العالقة ما ٗٔ
  التعلٌمً والمستوا الفراغ

 للفنان والفكري والثقافً
 ؟ لسعوديا

 

ٔ٘  

 

 

 اٌجابٌة تؤثٌرات هنالك هل
 فن قدمها جدٌدة وإمكانات
 االمة لقضاٌا الفراغ فً التجهٌز
 طرٌق عن والعربٌة االسالمٌة
 مثاال اذكر ؟ السعودي الفنان

 . لذلك

 

 فن تدرٌس أهمً ترا هل ٙٔ
 لطالب الفراغ فً التجهٌز
 وطالب العام التعلٌم مراحل
 الفنون كؤحد الفنٌة التربٌة اقسام

 ؟ المعاصرة

 

 عٌوب نظرك وجهت من ماهً 7ٔ
 ؟ خاصة الفراغ فً التجهٌز فن

 المعاصرة المفاهٌمٌة والفنون
  ؟ عامة

 

 الفنان نجح مدا أي الى 8ٔ
 فن طرٌق عن السعودي
 اٌصال فً،  الفراغ فً التجهٌز
 هذا خالل من ورسالة  فكر

 ؟ الفن
 

 

 انها تعتقد التً اهأسباب هً ما 9ٔ
 البعض استخفاؾ فً أسهمت
 عامة المفاهٌمٌة بالفنون
 الفراغ فً التجهٌز بفن وخاصة

 البصرٌة الفنون من نوع بؤي أو
 هً وما ؟  المعاصرة
 الفن هذا تقابل التً المشكالت

 ؟ السعودي العربٌة المملكة فً
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 ثالثا 

 معلومات عن فن التجهٌز فً الفراغ  

لماذا اخترت ان تعبر فً بعض  8ٕ

اعمالك بفن التجهٌز فً الفراغ 

 ولٌس باي نوع اخر ؟

 

كم مضى من الوقت منذ ان  9ٕ

مارست هأول مره فن التجهٌز فً 

الفراغ ؟ حدد تارٌخ بداٌتك فً 

 انتاج اعمال فنٌة تجهٌزٌة .

 

هل هنالك اختالؾ بٌن اعمالك  ٖٓ

وبٌن اعمال  فنانٌن التجهٌز فً 

 االفراغ من وجهة نظرك ؟ وماهو

 االختالؾ ؟هذا 

 

الى ماذا تهدؾ وترمً من خالل  ٖٔ

أعمالك فً فن التجهٌز فً الفراغ 

 ؟

 

هل ترؼب فً عرض اعمالك فً  ٕٖ

فن التجهٌز فً الفراغ للبٌع او 

 تحت الطلب ؟

 

هل ٌمكن تثمٌن اعمال فن التجهٌز  ٖٖ

فً الفراغ وحماٌتها ؟ وكٌؾ ٌكون 

 ذلك ؟

 

 هل ترؼب فً إضافة أٌة اقتراحات ٖٗ

أو استفسارات ٌمكن أن تفٌد هذه 

 الدراسة وترا أهمٌتها ؟ 
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 االعمال الفنٌة 

او عملٌن من اعمالك وصورهما بحٌث تكون الصور ذات دق  للعموقراءة  ٌرجا تزوٌدنا بمعلومات

 أن أمكن ذلك .عالٌة 

5 

 :  (عنوانه)اسم العمل  -

-  

 تارٌخ إنتاج العمل  : -

-  

 المواد والخامات المستخدمة : -

-  

 :بعاد اال -

-  

 المدة الزمنٌة التً استغرقها انتاج العمل : -

-  

 المد الزمنٌة للعرض:وما فما هً العمل ٌدخل فٌه وسائط التكنلوجٌة اذا كان  -

-  

 تارٌخ اول عرض للعمل :  -

 مكان وجود العمل فً الوقت الراهن : -

 ة أن امكن عالٌ ةللعمل الفنً بدق ةصور

  نرجو التكرم بؤرسالها الى االٌمٌل التالً

Mazkar600@hotmail.com 

أو ترسل على صفحة الباحث على الفٌس بوك 

http://www.facebook.com/alsaeram.mohamad. 

mailto:Mazkar600@hotmail.com
mailto:Mazkar600@hotmail.com
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 ( وتحلٌله من وجهة نظر الفنان الشخصٌة :ٔقراءة العمل رقم )

 االسئلة م 

5 

 

 

 

ً ٌناقشها وقضاٌاه التً ٌعالجها ؟ماهً مناسبة العمل 6 وموضوعاته الت  

 

4 

 

 

 

 من أٌن انطلقت فكرة العمل ؟

 

4 

 

 

 

 إالم ٌشٌر هذا العمل 6 وهل هنالك قصة حقٌقٌة خلفه ؟ وماهً ؟

 

3 

 

 

 

؟ كٌف تمت اجراءات العمل  

1 

 

 

 

 ماهً الوسائط والتقنٌات المستخدمة فً العمل ؟ وماذا تضٌف إلى قراءة العمل الفنً ؟

 

6 

 

ً الدالالت والمعانً التً ٌمكن  أن تحملها الخامات واالدوات المستخدمة فً العمل ؟ماه  

 

 ( وتحلٌله من وجهة نظر الفنان الشخصٌة :ٔتابع قراءة العمل رقم )
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 االسئلة م 

7 

 

 

 كٌف وضعت عنواناا لعملك 6 وعالم ٌدل هذا العنوان 6 وما عالقته بالعمل نفسه ؟

8 

 

 

ن ٌتفاعل مع العمل ؟ وٌتؤثر به فً فن التجهٌز فً الفراغ من وجهة نظرك ؟كٌف ٌمكن للمتلقً أ  

 

9 

 

 

 ماهً الرسائل التً ٌحملها العمل 6 واالسئلة التً ٌطرحها ؟

 

51 

 

 

 كٌف تم استحضار المكان والزمان لهذا العمل ؟

 

55 

 

 

 

 

 أٌن ٌكمن المفهوم الجمالً فً هذا العمل ؟

 

54 

 

 

أن ٌخدم قضاٌا تهم المجتمع السعودي واالمتٌن االسالمٌة والعربٌة ؟ كٌف ٌمكن لهذا العمل  
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 ( رواد فن التجهٌز فً الفراغ العالمٌٌنٗملحق )

 نبذه عن الفنان الفنان م

ٔ 

 

-Marcel Dochamp(5887مارسٌل دوشامب:

 م(5968

فنههان أمرٌكههً مههن أصههول فرنسههٌة ، حصههل علههى الجنسههٌة 

عد من مإسسً حركة الدادا ، م ، 9ٌ٘٘ٔمرٌكٌة فً عام اهأ

ومن رواد الفن المفاهٌمً والبوب أرت ، سهاهم بشهكل كبٌهر 

فً تطوٌر الفن العهالمً المعاصهر حٌهث تهؤثر بهه الكثٌهر فهً 

ولد  فدٍ تلُيلُدفر فرن دار  ةفترة ما بعد الحرب العالمٌهة الثانٌه

سددافر لو  ( 7698-7881)قددرب روا ر مارسددُف مو ددامة

معرضدده  ر كددا  7671فددٍ مددا   مددرج ىلددً الى َدداخ المت دد ج

) والدد ٌ قدد   فُدده مملدده ال ددهُر  7671 و  هيدداف فددٍ مددا األ

وضدع  .لرتعُن مامدا لبدثم مىاايدا لمرَ ُدا وتع ( اليافىرج 

ح   َم ن ل  تي ً لللن للثل  الد ٌ استادافه ر ممو امة تص

كا  َ دافر تدُن  فق   ال ثُر لللن العالمٍ ر واقت ي ته ال ثُر ر

مدددام مو دددامة ىلدددً فرن دددا فدددٍ مدددا  حُددد   فرن دددا ولمرَ دددا

مرَ دا للدً ىر وكا  َ هة فٍ رحالخ مرضُح وَعىم 7691

حتدً حصدىله ملدً اليي دُح  7699 ر واستقر هياف فٍ مدا 

 .مرَ ُح األ
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ٕ 

 

 Joseph Beuys(5945-5987)جوزٌف بوٌز: 

، وضهع  9ٕٔٔولد جوزٌؾ بوٌز فً كرٌفٌلد كلٌفهً بؤلمانٌها

الفن بالمفاهٌم اإلنسانٌة والفلسهفة نظرٌات عدٌدة حول عالقة 

االجتماعٌة ، وعلم طبائع البشر ، وتوج ذلك بتؤلٌفه كتهاب ) 

تعرٌهههؾ موسهههع للفهههن ( كهههان نحهههات بهههارع ، وربهههط الفهههن 

بالموسٌقى ، دعا إلى االهتمهام باإلبهداع مهن أجهل المجتمهع ، 

لههه العدٌههد مههن التجههارب التربوٌههة والفنٌههة فههً مجههال الفههن ، 

ل الحههرب العالمٌههة الثانٌههة ، وقههد عمههل فههً والتههً قههدمها خههال

مجال الفنون اهأدائٌهة ، وحظٌهت أعمالهه بهالكثٌر مهن النقها  

والجههدل ، خههالل فتههرة السههتٌنٌات ، ثههم قههام بتؤسههٌس مركههز 

للفنون البصرٌة ، حٌث استقطب الفنانٌن وعرض أعمالهم ، 

وشههجع التجههارب التههً تههربط بههٌن الفههن والموسههٌقى ، ولههه 

المجتمهع عهن طرٌهق الفهن ، لهه أسهلوب فنههً نظرٌهة لتطهوٌر 

ؼٌههر تقلٌههدي ، كههان ٌسههتخدم الصههوت والحركههة فههً أعمالههه 

والحٌوانهههات وبقاٌههها اهأمهههوات والهههدم وؼٌرهههها مهههن اهأشهههٌاء 

الؽرٌبة . لدٌه آراء حول الفكر والتربٌة عن طرٌق الجمالٌهة 

 واهأخالقٌة فً المجتمع .

 Allan Kaprow(5947-4116)اآلن كابرو:  ٖ

ان أمرٌكهههً  ولهههد فهههً مدٌنهههة أتالنتهههك سهههٌتً بوالٌهههة نٌهههو فنههه

جٌرسً ، درس فً بداٌاتهه الموسهٌقى ، ثهم بهرع فهً الفنهون 

التركٌبٌههة والتجمٌعٌههة  ، شههارك فههً تؤسههٌس معههرض هههانزا 

، برع فً أعمال الكوالج ،  9ٕ٘ٔالتعاونً فً منهاتن عام 

نظم عدة مشارٌع تهتم بالطرٌق إلى فهن جدٌهد ٌههتم بالبٌئهة ، 

من شؤنه أن ٌسود على كافة الفنون ، حٌث عرض مجموعة 

من المشارٌع فً معرض روبن فهً الجهادة الرابعهة  ، حٌهث 

قام بمهلء سهاحة جاكسهون باإلطهارات المسهتعملة وكهان ذلهك 
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 ( .9ٙٔٔفً عام )

ا فً جامعة كالٌفورنٌا ، ورائًدا مهن  رواد  ًٌّ ٌعتبر أستاًذا فخر

ى تطهوٌر الفهن البٌئهً ، وفهن فن اهأداء ، كما ساعد كثٌراً عل

الحههدث ، ٌعتبههر اآلن كههابرو مههن الفنههانٌن الههذٌن أثههروا بشههكل 

مباشر فً فهن التجهٌهز فهً الفهراغ بعملهه اإلطهارات ، حٌهث 

دمج فنه بالحٌاة ، كان أدٌهب وناقهد ولهه العدٌهد مهن المقهاالت 

 . ٕٙٓٓ.توفً بسبب المرض والكبر فً عام 

ٗ 

 

 Arman(5948-4111)أرمان :

ان فرنسً مشهور ونحهات متمٌهز ، ولهد أرمهان فهً مدٌنهة فن

، وٌههدعى  9ٕ8ٔنههوفمبر  7ٔنههٌس فههً جنههوب فرنسهها فههً 

أرمههان بٌٌههر فرنانههدٌز ، أثههرت فٌههه شخصههٌة والههده الهههاوي 

للرسههم والموسههٌقى ، وتههاجر التحههؾ ، حصههل علههى شهههادة 

البكلورٌهها فههً الفلسههفة والرٌاضههٌات ، وبعههدها بههدء الرسههم ، 

، ومثهل فرنسها  9٘ٙٔه فً بارٌس عهام نظـم أول معرض ل

فههً بٌنههالً البندقٌههة ، وفههً كاسههل وؼٌرههها ، حصههل علهههى 

ها  97ٖٔالجنسٌة اهأمرٌكٌة فً عام  ًٌّ بعهد أن أقهام معرًضها فن

قبل ذلك فً أمرٌكها ، كمها احهتفظ بجنسهٌته اهأصهلٌة ، ٌعتبهر 

أرمههان مههن الههرواد فههً فههن التجهٌههز فههً الفههراغ حٌههث كههان 

تً نظمت معرض فً بارٌس بعنوان عضو فً المجموعة ال

) الفراغ ( ومن ضمن الفنانٌن الذٌن كانوا معه :إٌؾ  كالٌن 

ودانٌال سبوري ، اشتهر بإعادة تشكٌل اهأشهٌاء وإعهادة بنهاء 

الههههدمار ، ٌكتشههههؾ المصههههنوعات الٌدوٌههههة وٌعٌههههد تشههههكٌلها 

وصٌاؼتها ، ٌستخدم اهأشٌاء الٌومٌة فً حٌاتهه مثهل اهأحذٌهة 

قبعههات والمسدسههات وعلههب الزجههاج الفارؼههة ، النسههائٌة ، وال

وههههذا مههها مٌهههز أرمهههان عهههن ؼٌهههره مهههن الفنهههانٌن فهههً فتهههرة 

 الستٌنٌات.  
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٘ 

 

 م Yves Klein(5948- 5964 )ٌف كالٌن : إ

ولههد كالٌههن فههً مدٌنههة نههٌس بجنههوب فرنسهها ، والدتههه فنانههة 

انطباعٌههة ، مههارس رٌاضههة الجههودو ثههم تعههرؾ علههى أرمههان 

كال ، ٌعتبهههر مهههن مإسسهههً حركهههة وفرنانهههدٌز وكلهههود باسههه

الواقعٌهههة الجدٌهههدة ، اشهههتهرت أعمالهههه بكثهههرة اللهههون اهأزرق 

اهأحادي والذي سهماه : أزرق كالٌهن نسهبة إلهى نفسهه ، كهان 

ٌسههتخدم وسههائل ؼرٌبههة فههً طههالء اهألههوان كؤجسههام النسههاء 

وطباعتههها ، وقطههرات المطههر علههى الههورق ، وقههاذؾ اللهههب 

فهههن اهأداء فهههً أوروبههها للتلهههوٌن ،ٌعتبهههر مهههن رواد تطهههوٌر 

ا للحركهههة الفنٌهههة الفرنسهههٌة  ًٌ هههَرا أساسههه ،وٌعتبهههر رائهههًدا وُمَنظِّ

مههن قبههل الناقههد  9ٙٓٔ)الوكشههركه (التههً تؤسسههت فههً عههام 

 الفنً بٌار.

ٙ 

 

 Richard Wagner(5854-5884)رٌتشارد فاغنر : 

، ٌعهد مهن رواد التقهدم د رٌتشارد موسٌقار وملحن ألمهانً ٌع

ة ، عمل فً المسرح لفترة طوٌلهة ، ابتكهر فً اللؽة الموسٌقٌ

الكثٌههر مههن اهأفكههار والعناصههر الموسههٌقٌة ، تههم نفههً فههاؼنر 

واتسههمت حٌاتههه فههً المنفههى باالضههطراب والحههزن والفقهههر 

والهروب الدائم منه ، ٌمكن تتبع تؤثٌر فاؼنر على الكثٌر من 

الفنون كفن التجهٌز فً الفراغ والموسٌقى والمسرح واهأدب 

فنههون البصههرٌة والتههً كانههت ذات أثههر واضههح فههً وكافههة ال

 جمٌع مراحل القرن العشرٌن .

ألهههؾ العدٌهههد مهههن المقهههاطع الموسهههٌقٌة ، وكهههان ٌكتهههب دائمهههاً 

السٌنارٌو ونصوص كلمات اهأوبرا هأعماله بنفسه ، واستؽل 

فههن اهأوبههرا فههً تنفٌههذ كثٌههٍر مههن أعمالههه الدرامٌههة والشههعرٌة 

 وبرا .   والبصرٌة التً جسدها من خالل اهأ
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 ( رواد فن التجهٌز فً الفراغ فً المملكة العربٌة السعودٌة٘ملحق )

 نبذه عن الفنان الفنان م

ٔ 

 

 

 ضٌاء عزٌز 

ٌعتبر ضٌاء عزٌز ضهٌاء مهن الفنهانٌن الهرواد والمخضهرمٌن فهً 

الفنون البصرٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ، ولقد عشق عزٌز 

انطباعٌة واقعٌة حدٌثة ، ولهد ضهٌاء  الفن منذ طفولته وقدم أعمااًل 

دٌب السعودي عزٌهز ضهٌاء ، م ، والده اهأ9ٗ7ٔفً القاهرة عام 

ووالدتههه إذاعٌههة سههعودٌة ، مهها جعلههه مههرتبط بالثقافههة منههذ نعومههة 

أظافره ، حٌث كانهت والدتهه تههوا الرسهم ، وٌهتقن عزٌهز العدٌهد 

بتهدائً من الفنون كالعزؾ علهى العهود والكمهان ، تلقهى تعلٌمهه اال

، ثههم أكمههل دراسههته المتوسههطة والثانوٌههة ،  ةبمههدارس الثؽههر بجههد

إلهى رومها مهن قبهل وزارة حٌث حصل بعد ذلك على بعثة دراسة 

م ، ثههم عمههل كمعلههم 97ٔٔذاك تخههرج منههها فههً عههام المعههارؾ آنهه

مإسسهة خاصهة  أنشهؤوبعهد ذلهك  ةلمدة عامٌن بمدارس الثؽهر بجهد

ذلههك أن التحههق بههالخطوط  إلنتههاج الفنههون الجمٌلههة ، مهها لبههث بعههد

ل ٌعمهل بهها حتهى تقاعهده فهً عهام ظالجوٌة العربٌة السعودٌة ، و

م ، ٌعههد ضههٌاء عزٌههز نحههات بههارع ومتمٌههز ، كمهها تمٌههز ٕٗٓٓ

بمساٌرة التطور الذي تشهده الفنون البصهرٌة العالمٌهة المعاصهرة 

 عماله وبرزت وحصدت جوائز عالمٌة .أ، فتمٌزت 
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ٕ 

 

 بكر شٌخون 

حهد الفنهانٌن التشهكٌلٌٌن السهعودٌٌن ألتشهكٌلً بكهر شهٌخون الفنان ا

ا مههن خههالل مشههاركات محلٌههة فههً جههدة مواكبهها مبكههرً  اوءبههدالههذٌن 

واخههر السههتٌنٌات أولههى للحركههة التشههكٌلٌة فهً المملكههة البهداٌات اهأ

 .من القرن الماضً

معههد التربٌهة الفنٌهة  مهنتخرجهت كان االسم اهأول فً أول دفعهة 

ومن ثم عمل فً التعلٌم العام فتره من الهزمن هـ 9ٙ9ٔبالرٌاض 

ٌطالٌها التهً عهاد إدراسهة فهً بعثات الخارجٌهة لللبابعد ذلك  قلتحا

واكب شٌخون التؽٌرات الفنٌة التً شهدتها الساحة   م98ٓٔمنها 

واقعٌههة وتعبٌرٌههة ، وٌعههد شههٌخون أول فنههان  عمههاالً أالعربٌههة فقههدم 

كثهر مهن أمفاهٌمٌة فً ضمن ما عرؾ بال فنٌة سعودي قدم أعمااًل 

ههـ بعملهه الفنهً الهم ، ثهم تهال ٗٓٗٔكان أولها فهً عهام  مناسبة

بعملههه الفنههً السههلم المقلههوب ،  بٌنههالً القههاهرةذلههك مشههاركته فههً 

والههذي ٌعههد أول أعمههال فههن التجهٌههز فههً الفههراغ علههى مسههتوا 

نههه ٌفضههل إ : المملكههة العربٌههة السههعودٌة ،وٌقههول  بكههر شههٌخون

حلة ، بؤعمال ما بعد اللوحة  من وجهة نظره ، أو تسمٌة تلك المر

 .مٕٓٓٓؤعمال ما بعد العام ب نعتهاٌ كما

 

ٖ 

 

 أحمد ماطر 

حمههههههد مههههههاطر آل زٌههههههاد العسههههههٌري فههههههً تبههههههوك عههههههام أولههههههد 

م فهههً الشهههمال الؽربهههً مهههن المملكهههة العربٌهههة 979ٔههههـ/99ٖٔ

سههه فههً مدٌنههة الضههباب أالسههعودٌة ، درس الطههب فههً مسههقط ر

ثنهههاء دراسهههته للطهههب كهههان ٌقهههوم أوفهههً  –بهههها أ -بمنطقهههة عسهههٌر 

حٌهث كهان  –مركز الملهك فههد الثقهافً  -بزٌارات لقرٌة المفتاحة 

م ، ولقهد 998ٔقد حصل على عضوٌة المركز قبل ذلك فهً عهام 

م  ) ٕٕٔٓحصهل الفنهان وفههق اختٌهار صهحٌفة أمرٌكٌههة فهً عههام 
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ن ٌههههم خمسهههبوسهههت ( علهههى المرتبهههة الخامسهههة ضهههمن أهافنجتون

ثرة فههً تجدٌههد وإعههادة الفههن التشههكٌلً فههً الشههرق شخصههٌة مههإ

 وسط .اهأ

لؾ الفنان كتاب تحدث فٌهه عهن تجربتهه فهً الفهن المعاصهر أولقد 

وبحسهب صهحٌفة والفن الحهدٌث فهً المملكهة العربٌهة السهعودٌة ، 

الكوٌتٌههة ٌتنههاول الكتههاب الجوانههب الحٌاتٌههة م ( ٕٓٔٓ) "القههبس" 

ة للهدكتور أحمهد مهاطر، والهذي والمهنٌة والتجربة الفنٌة االستثنائٌ

عرضت أعمالهه فهً بٌنهالً فٌنٌسهٌا، واقتنهى لهه كهل مهن المتحهؾ 

 البرٌطانً ومتحؾ لوس أنجلوس للفنون.

 

ٗ 

 

 الناصر غارم  عبد

ههم الفنهانٌن السهعودٌٌن أالناصهر ؼهارم مهن  ٌعد الفنان الشاب عبد

على الساحة فً وقتنا الحاضهر وههو مهن الهرواد فهً فهن التجهٌهز 

الفههراغ فههً المملكههة ، ولههد عبههد الناصههر ؼههارم آل عجههالن فههً 

العمري فً مدٌنة خمٌس مشٌط بجنوب المملكة العربٌة السعودٌة 

هناك ، والتحهق بعضهوٌة مركهز  م ، وتلقى تعلٌمه97ٖٔفً عام 

م 997ٔفههً عههام –قرٌههة المفتاحههة التشههكٌلٌة  -فهههد الثقههافً  الملههك

لثقافة والفنون منهذ عهام ولدٌه عضوٌة الجمعٌة العربٌة السعودٌة ل

م وعضوٌة العدٌد من الفرق التشكٌلٌة المحلٌة والعالمٌهة ، 998ٔ

م ، وله العدٌد مهن ٕٗٓٓسس جماعة شتا التشكٌلٌة فً عام أكما 

المشههاركات فههً الكثٌههر مههن المعههارض والمحافههل الدولٌههة ، كمهها 

ٌعمل الفنان حالٌاَ على تؤسهٌس مإسسهة ترعهى الفنهون المعاصهرة 

 .مٌة ) آمٌن (طلق علٌها تسأالمملكة العربٌة السعودٌة  خاصة فً

رواد فههن التجهٌههز فههً الفههراغ فههً المملكههة ٌعههد عبههد الناصههر مههن 

 .                      ةالعربٌة السعودٌ
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 أعمالهم ( الفنانٌن السعودٌٌن الذٌن شملت الدراسةٙملحق رقم )

 نبذه عن الفنان  الفنان  م

ٔ 

 

 سعٌد قمحاوي 

 انان سعٌد قمحاوي أحد الفنانٌن السعودٌٌن الذٌن تمٌزوالف

بتجههاربهم المتمٌههزة فههً كثٌههر مههن االتجاهههات الفنٌههة وقههد 

تمٌز الفنان سعٌد قمحاوي بؤسلوبه السرٌالً فً فترة مهن 

الفترات ، كما تمٌز بؤسلوبه السلس فً التلوٌن ، والحهس 

حة ، الجمالً الذي ٌؤسر المتلقً ، ولد سعٌد فً مدٌنة البا

، وعضهههو الجمعٌهههة ة وههههو عضهههو بٌهههت التشهههكٌلٌن بجهههد

ه للتربٌهة  االعربٌة السعودٌة للثقافة والفنهون ، وٌعمهل معلّمً

، كان المعرض الشخصً اهأول لسهعٌد  ةالفنٌة بمدٌنة جد

م ثهههم تلهههى ذلهههك 998ٔقمحهههاوي فهههً مدٌنهههة جهههده عهههام 

للفنون الجمٌلهة فهً  ةالمعرض الشخصً الثانً بؤتٌلٌه جد

، كما ٌعد سعٌد القمحاوي من الفنانٌن الذٌن م ٖٕٓٓعام 

فً العدٌهد مهن التظهاهرات الفنٌهة  اممتازً  احضورً ا  سجلو

سهبوع الثقهافً السعودٌة فً الخارج ، حٌث شارك فهً اهأ

السههعودي بإٌطالٌهها والتشههٌك وٌوؼسههالفٌا وهولنههدا ولبنههان 

رات ، كمههها شهههارك فهههً معهههرض الفهههن امهههوسهههورٌا واإل

م وكذلك معرض ٕٔٓٓهرة عام المعاصر السعودي بالقا

م وكههذلك ٕٓٓٓ( دمشههق ) الفنههانٌن السههعودٌٌن بسههورٌا 

ٌهام الثقافٌههة السهعودٌة فههً سهجل حضهوراَ فههً معهرض اهأ

مههههن مصههههر وتههههونس وعمههههان ، ولههههه العدٌههههد مههههن  كههههلٍ 

نشطة المستوا المحلً فً الكثٌر من اهأ ىالمشاركات عل

ن التابعهههة لهههوزارة التربٌهههة والتعلهههٌم ، وكهههذلك العدٌهههد مههه

المعارض المحلٌة لفنانً وفنانات المملكة علهى المسهتوا 

 عالم .المحلً والتً ترعاها وزارة الثقافة واإل



  

- 241 - 
 

ٕ 

 

 راشد الشعشعً

ولههد  هههـ(97ٖٔبههن محمههد الشعشههعً مههن موالٌههد  ) راشههد

سههرة مهتمههة بالتربٌههة الفنٌههة حٌههث كههان والههده أراشههد فههً 

انههت للتربٌههة الفنٌههة ، حٌههث ٌقههول راشههد : ك اٌعمههل معلًمهه

بههداٌتً مههع الفههن منههذ كنههت صههؽٌراً فههً الصههؾ الثههانً 

االبتدائً ، من خالل مشاهدتً والدي ٌعلهم التربٌهة الفنٌهة 

بهالفن ، حصهل  الشعشهعً علهى  اللطالب فؤصبحت مولعً 

 اثم عمل معلًمه، درجة البكالورٌوس من جامعة أم القرا 

للتربٌههة الفنٌههة أكمههل خاللههها دراسههته العلٌهها فههً جامعههة أم 

را فههً مجههال تخصصههه حٌههث تخههرج منههها فههً عههام القهه

ههههـ ، بهههرزت موهبهههة الشعشهههعً مبكهههراً ، حٌهههث ٖٓٗٔ

طورها وسعى جاهداً لذلك بالتحاقه بقسهم التربٌهة الفنٌهة ، 

ثم بعد تخرجه شهارك فهً العدٌهد مهن المعهارض ، والتهً 

مركههز تسههامً أن ٌكههون عضههواً مإسًسهها فههً  لههىإقادتههه 

ذلهك مشهاركات عدٌهدة  ، تلهى ةللفنون البصرٌة بمدٌنة جد

 فً المعارض الداخلٌة والخارجٌة.

 

ٖ 

 

 مساعد الحلٌس 

م 7ٖٖٔولد الفنان والمهندس مسهاعد أحمهد الحلهٌس عهام 

حاصهل علهى  ةحافظهة جهدمبالكلٌهة التقنٌهة ب اسهتاذً أوٌعمل 

درجههة الماجسههتٌر فههً مجههال الهندسههة . ولدٌههه العدٌههد مههن 

رٌة ، الهههدورات وور  العمهههل فهههً مجهههال الفنهههون البصههه

كانت بداٌات مساعد الحلٌس منذ الصؽر ، حٌث برز فهً 

مجههال الرسههم فههً مراحههل التعلههٌم العههام ، ومههن ثههم سههعى 

 بمجهوداته الشخصٌة فً تطوٌر هذه الموهبة الفطرٌة .

ه أبد ًٌ ا الفنان مساعد الحلٌس ممارسهة الفنهون البصهرٌة فعل
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م ، حٌث ٌهرا أن التطهور الثقهافً وثهورة ٕٕٔٓفً عام 

ا دور كبٌهر فهً زٌهادة خبهرات ومههارات مهالت لهاالتصا

 . الفنان وثقافته البصرٌة

ٗ 

 

 خالد األمٌر 

تخرج الفنان خالهد أحمهد اهأمٌهر مهن معههد التربٌهة 

وعمهل فهً التعلهٌم لفتهرة ههـ  ٖٓٗٔالفنٌة فً عهام 

مههن الههزمن أكمههل دراسههته مههن خاللههها فههً الكلٌههات 

 هـ ، ومهن ثهم تفهرغ لفنهه9ٓٗٔالمتوسطة فً عام 

بعههد ذلههك حٌههث طههور الفنههان مههن خبراتههه وقدراتههه 

عههن طرٌههق الممارسههة ، بالبحههث الههدائم والمسههتمر 

عن كل جدٌد فً مجال الفنون البصرٌة ، مر بعدة 

مراحههل مههن خههالل تجربتههه الفنٌههة ، حٌههث جذبتههه 

السههرٌالٌة بؤؼوارههها وخٌالههها الخصههب المنفهههتح ، 

 ومههها لبهههث أن تهههؤثر بالتعبٌرٌهههة بخاماتهههها التقلٌدٌهههة

وبداٌهة عصهر مها  ةوتجاربها الثرٌة ، ثم االنطباعٌ

بعههد الحداثههة ، ومههن ثههم انتقههل الفنههان إلههى مرحلههة 

 الدٌجتل أرت .

كانت التجربة اهأولى لهه فهً ههذا المجهال فهً عهام 

م حٌهههث عهههرض أول إنتهههاج لهههه مهههن الفهههن 997ٔ

الرقمً فً معرض جماعً فً أتٌلٌهه جهدة للفنهون 

بمثابة النقطهة التهً التشكٌلٌة ، وكانت هذه التجربة 

أبعدت اهأمٌر عن الساحة الفنٌة لفترة من الهزمن ، 

انقطع فٌها عن الساحة الفنٌهة والتشهكٌلٌة ، وكانهت 
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بمثابههة فتههرة تجرٌههب وتطههوٌر لقههدرات وإمكانههات 

خالههههد اهأمٌههههر ، وكههههان تواصههههله مههههع المعههههارض 

 الخارجٌة لتحقٌق الفائدة وتطوٌر اإلمكانات .

٘ 

 

 خالد عرٌج 

م ، وتلقههى 98٘ٔفنههان خالههد عههرٌج فههً عههام ولههد ال

تعلٌمهههه فهههً مهههدارس مكهههة المكرمهههة وكهههان مولًعههها 

بالتربٌة الفنٌة منذ صؽره ، ثهم التحهق بعهد تخرجهه 

من المرحلة الثانوٌة بجامعة أم القرا حٌث تخرج 

م ومهن ثهم تهم ابتعاثهة إلكمههال 7ٕٓٓمنهها فهً عهام 

دراسههة الماجسههتٌر والتههً حصههل علٌههها فههً عههام 

 ن أسترالٌا تخصص تصمٌم وإعالن .م مٕٕٔٓ

اشههترك عههرٌج بالعدٌههد مههن المعههارض واهأنشههطة 

الفنٌة على المستوا المحلهً ، حٌهث كانهت البداٌهة 

مههن خههالل معههرض حجازٌههات والههذي أقههٌم بمدٌنههة 

 مٖٕٓٓمكة المكرمة فً عام 

ٙ 

 

 

 

 بتسام محمد ٌونس قزدرإ

 والفنان حسان محمد حسن خان

حٌث كانت منذ طفولتها م 98ٖٔولدت إبتسام عام 

مولعههًة بههالفن وتلقههت تعلٌمههها االبتههدائً والمتوسههط 

والثانوي بمدٌنة جدة ، حٌث تهؤثرت بشهقٌقتها التهً 

كانههت دائمههاً مهها ترسههم لوحاتههها فههً ظههل تؤمههل مههن 

إبتسام وإعجاب بؤعمال شقٌقتها ، ما كان لهه اهأثهر 

البهالػ فهً أن تتجهه إلهى دراسهة الفهن حهٌن التحقهت 
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لك عبد العزٌز تخصص فنهون إسهالمٌة بجامعة الم

م بتفوق ، ومهن ثهم ٕٙٓٓوتخرجت منها فً العام 

التحقت بؤكادٌمٌة نفٌسة للفنون بمدٌنة جدة كؤستاذه 

 ومدربة للفنون .

م ، ثههم 97ٙٔولههد حسههان فههً مدٌنههة جههدة فههً عههام 

انتقل إلى المنطقة الجنوبٌة ، فهً الوقهت الهذي نشهؤ 

الفنٌههة حٌههث  فٌههه حسههان فههً أسههرة تهههتم بالتربٌههة

كانههت والدتههه معلمههة للتربٌههة الفنٌههة بمدٌنههة بٌشههة ، 

وكانههت دائمههاً مهها تشههجعهم علههى ممارسههة الفههن ، 

وإظهههار قههدراتهم وإبههداعاتهم ، حٌههث بههرز حسههان 

فههً تلههك الفتههرة وبههدأ اهتمامههه بههالفن والرسههم ، ثههم 

التحق حسان بعد إنهاء الدراسهة الثانوٌهة ، بجامعهة 

ندسههة صهههناعٌة ، الملههك عبههد العزٌههز تخصههص ه

 م .ٕٗٓٓحٌث تخرج منها فً عام 
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( معجم مبسط لبعض المصطلحات فً مجال فن التجهٌز فً الفراغ خاصة 7ملحق رقم )

 :وفً الفنون المعاصرة عامة 

 معناه  المصطلح  م

أو  –اهأجسام الجاهزة ٔ

 السابقة الصنع

Ready-Made 

 

من أشٌاء موجهودة هً تلك التً تصؾ نوع من الفنون تم إعداده 

مسههبقاً هأؼههراض نفعٌههة مهها  لٌسههت فنٌههة ، ومههن ثههم ٌقههوم الفنههان 

بتكٌٌؾ هذه اهأجسام وتعدٌلها وتولٌفها مع عناصر أخهرا إلنتهاج 

أعمههال فنٌههة ، فهههً وسههٌلة ٌسههتؽلها الفنههان إلشههراك المتلقههً فههً 

 التفكٌر فً العمل الفنً ومضمونه . 

االتجاه واهأسلوب  ٕ

 الفنً

Artistic Style 

هو نهج ٌنتهجه الفنان بؤسهلوب أو طرٌقهة فهً التصهمٌم أو التنفٌهذ 

بواسهههطة عناصهههر معٌنهههة مثهههل ) وسهههائل اإلعهههالم ، والوسهههائط 

التكنولوجٌة ، ومبادئ التصمٌم ( حٌث تحمل مضمون هأي عمهل 

فنً ، ٌقوم الفنان باستؽالل كل منها بطرٌقة معٌنة تجعل من هذه 

وؼٌهره ، حٌهث تخبرنها بكهون الطرٌقة أسهلوب ونههج ٌنتهجهه ههو 

ا أم ال ، وهذه الطرٌقة تخبرنا بم وكٌهؾ ٌفكهر  ًٌّ هذا العمل عماًل فن

 الفنان ؟

 المتذوق –المتلقً  ٖ

Spetator 

هو المشاهد أو اإلنسان الذي ٌشاهد العمل الفنً وٌستمتع بهه ، أو 

ٌشههارك فههً إعههادة صههٌاؼته وفهمههه بطرٌقتههه وفهمههه مههن خههالل 

 المشاهدة .

 اثةالحد ٗ

Modernism 

هً اتجاه فنً ٌرد على التقلٌد ، ظهرت فً القرنٌن التاسع عشهر 

والعشرٌن ، وتحارب الشهكالنٌة فهً العمهل الفنهً ، وتركهز علهى 

القٌم الفردٌة واالستقالل واإلبداع أكثهر مهن أي شهًء آخهر ، كمها 

 تهتم بالفرد أو الشخص أكثر من المجتمع .
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 ما بعد الحداثة ٘

Postmodernism 

ههههً اتجهههاه ٌهههرد علهههى الحداثهههة ، وترتكهههز علهههى النقهههد أكثهههر مهههن 

المحتههوا ، وال تعههد منظومههة فلسههفٌة بههل هههً نقههد للفلسههفة ذاتههها ، 

وتعد منظومة لتحرٌك القٌم السابقة إلى محٌطها ومن ثهم إحضهار 

جدٌد لٌقوم بدور المركزٌة ، ومن أمثلة ذلك ، الرومانسهٌة  وما ه

لهة إٌاهها ضهد نفسهها ، ومهن أمثلهة والماركسٌة والرأسمالٌة ، محو

 ذلك اهأسالٌب الفنٌة  النسائٌة والفن البٌئً .

 العمل الفنً ٙ

Artwork 

وهو كل ما قدمه الفنان من فنون بصرٌة ، ومن المفترض أن 

 ٌكون هذا العمل ٌعرض المعنى اإلنسانً فً الشكل الجمالً .

 الفضاء الثالثً اهأبعاد 7

Three-

dimensional 

الفرغ من الفضاء الذي ٌمكن إدراك االرتفاع والعمق  هو ذلك

 D-3والعرض فٌه وٌسمى 

 الفضاء –الفراغ  8

Space 

هو الفراغ المحٌط بجسم ما أو بمنطقة ما  سواء من اهأمام أو 

من  الخلؾ أو من تحت أو من فوق هذا الجسم أو حتى من 

 داخل هذا الجسم أو بٌن عناصره .

 فن التجهٌز فً الفراغ 9

Installation Art 

فن التجهٌز فهً الفهراغ ههو أحهد اهأسهالٌب الفنٌهة التهً اتجهه إلٌهها 

كثٌههٌر مههن الفنههانٌن فههً مجههال الفنههون البصههرٌة ، نتٌجههة خبههرات 

وممارسههات فنٌههة سههابقة جعلههت الفنههان ٌخههرج عههن حههدود وإطههار 

ا فً العمهل  ًٌّ اللوحة ، وٌجعل من الفراغ المحسوس عنصًرا رئٌس

عب الثقافة الفكرٌة والخٌال العلمً واإلبهداع دوراً الفنً ، حٌث تل

ا فههً مههدا دقههة هههذا العمههل ومضههمونه ، ومفاهٌمههه  ًٌّ هها ورئٌسهه مهّمً

التههً ٌسههعى الفنههان إٌصههالها إلههى المتلقههً ، و الفنههان جعههل منههه 

ا فً العمل المجهز فً الفراغ . ًٌّ  عنصراً رئٌس
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ام التربٌة الفنٌة والوحدة الدراسٌة استبانة تحكٌم المقرر المقترح لطالب أقس ( 8) ملحق

  المرحلة المتوسط أو الثانوٌة .لطالب الصؾ 

 المـــملكة العــربٌة السعودٌة     

 وزارة التــعلٌم العالً        

 جامعــة أم القــرى          

 قسم التربٌة الفنٌة  –كلٌة التربٌة 

 .......                            المحترمٌن سعادة اهأستاذ / االستاذة .......................

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته                              وبعد

التالً المرفق بهذا االستبٌان والذي ٌدخل ضمن نرجو التكرم بإبداء رأٌكم فً المساق الدراسً المقترح 

وإمكانٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة الفراغ فن التجهٌز فً بعنوان " دراسة بحثٌة ٌجرٌها الباحث 

جامعة أم القرا ،  –" بقسم التربٌة الفنٌة بكلٌة التربٌة  اإلفادة منه فً مجال  تدرٌس التربٌة الفنٌة

وذلك لنٌل درجة الماجستٌر ، حٌث تهدؾ إلى دراسة هذا الفن كؤحد الفنون المعاصرة ، وفهمه كؤحد 

،  واتجاهاتهالمعاصر والتً عبر بها عن قضاٌا مجتمعه وأفكاره السعودي  اهأسالٌب الفنٌة لدا الفنان

المعاصرة التً حظٌت باهتمام بالػ ، وباعتباره ظاهره فنٌة  البصرٌة وهأهمٌة هذا االتجاه كؤحد الفنون

فً مجال الفن السعودي  بٌة السعودٌة ، ومثٌر هام  ورئٌسجدٌدة على الفنون البصرٌة فً المملكة العر

 اً لمعاصر وٌمكن اإلفادة منه فً مجال تدرٌس التربٌة الفنٌة ، ومن خالل هذا فقد قدم الباحث مقترحا

لمساق دراسً لطالب أقسام التربٌة الفنٌة بالجامعات السعودٌة مرفق بهذا االستبٌان ومقترح لوحدة 

م اإلجابة على ط" فنرجو منكم االطالع ومن ثدراسٌة لطالب التعلٌم العام "الصؾ الثالث المتوس

جابة المناسبة  فً الجدول المرفق لتحقٌق فرضٌة الدراسة والتً تنص االستبٌان بوضع إشارة أمام اإل

 ة فًصفً تطبٌقات منهجٌه وخا "فن التجهٌز فً الفراغ " فادة من هذا االتجاه الفنًإمكانٌة اإل -على 

 و التعلٌم الجامعً .العام أتعلٌم المراحل المتقدمة فً مجال التربٌة الفنٌة سواء فً ال

* عزٌزي عضو هٌئة التدرٌس فً القرص المرفق بهذا االستبٌان عرض موجز لألعمال الفنٌة التجهٌزٌة التً شملتها الدراسة بالتحلٌلل للبعض 

كملا تدرٌس التربٌلة الفنٌلة . * الفنانٌن فً مجال فن التجهٌز فً الفراغ لتوضٌح اهمٌة هذا الفن والتعرٌف به وبؤهمٌته وإمكانٌة اإلفادة منه فً 

 .ٌرجو الباحث من سعادتكم تعبئة البٌانات فً الجدول المرفق باالستبٌان  الهمٌته 

 الباحث : محمد حسٌن مسفر آل مذكر االسمري  والتقدٌر/ مع خالص الشكر
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 ربٌة السعودٌة ــملكة العـــالم    

 علٌم العالً ــوزارة الت       

 رى ــأم القة ــجامع         

 قسم التربٌة الفنٌة  –كلٌة التربٌة 

 

 

 

 

 

 

 ) االستبٌان (

 

 

 محاور االستبٌان وعباراته 

 فن التجهٌز فً الفراغ

 

  االسم :

  المإهل :

  التخصص :

  جهة العمل :
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 محاور االستبٌان وعباراته 

 ٌز فً الفراغالمحور األول : تحقٌق االهداف والقٌم  التربوٌة  من خالل فن التجه

 درجة التوافر  

 
 م

 
 معاٌٌر االستبٌان

عالٌة 
 جداا 

 منعدمة منخفضة متوسطة  عالٌة 

ٌسههاعد فههن التجهٌههز فههً تنمٌههة التفكٌههر االبتكههاري  ٔ
 .لدا الطالب واالبداعً 

     

فههن التجهٌههز فههً الفههراغ ٌمكههن تطههوٌر مههن خههالل  ٕ
 اإلمكانات التشكٌلٌة والتحضٌرٌة للطالب .

     

ٌمكههن مههن خههالل فههن التجهٌههز فههً الفههراغ تنمٌههة  ٖ
 قدرات الطالب فً حل المشكالت والتعامل معها .

     

ٌساعد فن التجهٌز فهً الفهراغ طهالب أقسهام  ٗ
التربٌهههههة الفنٌهههههة علهههههى التجرٌهههههب المباشهههههر 

 بالخامات الحدٌثة والمعاصرة .

     

ٌساعد فن التجهٌز فهً الفهراغ طهالب أقسهام  ٘
علهههههى اسهههههتخدام الوسهههههائط التربٌهههههة الفنٌهههههة 

التكنولوجٌة وتنمٌهة معارفهه وخبراتهه فٌهها ، 
مهههن خهههالل اسهههتخدامها فهههً مجهههال الفنهههون 

 البصرٌة المعاصرة . 

     

ٌعتبههر فههن التجهٌههز فههً الفههراغ مههن الفنههون  ٙ
التههً تتهههٌح للفنهههان حرٌههة أكبهههر فهههً التعبٌهههر 
خههارج إطههار اللوحههة ، مهها ٌجعلههه مثٌههر مهههم 

ب فهههً المرحلهههة للتعبٌهههر الفنهههً لهههدا الطهههال
 الجامعٌة .

     

ٌمكن من خالل الجمهع بهٌن فهن التجهٌهز فهً  7
الفراغ واتجاهات فنٌة أخرا الحصول على 

نٌههة تجهٌزٌههة ذات مضههامٌن تربوٌههة اعمههال ف
 جتماعٌة . وا

     

ٌساعد فهن التجهٌهز فهً الفهراغ علهى تطهوٌر  8
قههههدرات الطههههالب فههههً إنتههههاج أعمههههال فنٌههههة 

 تجهٌزٌة جٌده .

     

مههن خههالل ممارسههة فههن التجهٌههز فههً الفههراغ  9
تتوارد االفكار والمفاهٌم والهدالالت هأعمهال 
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فنٌة جدٌهدة ، أي أن اعمهال فهن التجهٌهز فهً 
الفهههراغ ههههً أعمهههال والدة هأعمهههال وافكهههار 

 جدٌدة . 

      تنمٌة روح التنافس والمثابرة . ٓٔ

االستفادة مهن اهأعمهال الفنٌهة الجٌهدة بتجمٌهل  ٔٔ
 افق الجامعة وأماكنها العامة .مر

     

(ٕ) 

 تحقٌق القٌم الفنٌة المعاصرة من خالل أعمال فن التجهٌز فً الفراغ المحور الثانً : 

 درجة التوافر  

عالٌة  معاٌٌر االستبٌان م
 جداا 

 منعدمة منخفضة متوسطة  عالٌة 

      إدراك القٌمة الفنٌة لفن التجهٌز فً الفراغ . ٔ

الفههراغ فههً أعمههال فنٌههة تجهٌزٌههة ،  توظٌههؾ ٕ
بشكل معاصر وإدراك قٌمة الفهراغ كعنصهر 

 اساسً فً االعمال الفنٌة المعاصر .  

     

تحقٌق الجمع بٌن المفاهٌم والرسائل الفكرٌة  ٖ
والقٌمة الجمالٌهة مهن خهالل فهن التجهٌهز فهً 

 الفراغ .

     

تحقٌههق الهههدؾ اهأسههمى والؽاٌههة الُمثلههى مههن  ٗ
لمعاصهههر وههههً محاكهههاة المجتمهههع الفنهههون ا

 وهمومه ومشاكله .

     

تحقٌق اإلمتاع للمتلقً والمتذوق من خالل  ٘
أعمال فنٌة تجهٌزٌة تدعو إلى التفكٌر 

 والتؤمل والتحلٌل .

     

(ٖ) 

 تطوٌر نتائج التعلم  من خالل فن التجهٌز فً الفراغ  المحور الثالث : 

 درجة التوافر  

ة عالٌ عالٌة جداا  م
 جداا 

 منعدمة  منخفضة متوسطة عالٌة 

التطوٌر المستمر وتعرٌؾ الدارس بكل ما  ٔ
 هو جدٌد فً مجال الفنون البصرٌة .

     

      مواكبة الفنون العالمٌة المعاصرة . ٕ

فً صهٌاؼة الخامات ؼٌر التقلٌدٌة استخدام  ٖ
 اعمال فنٌة تجهٌزٌة فً الفراغ .
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فنهون البصهرٌة بشهكل اإلسهام فً تطهوٌر ال ٗ
 عام فً المملكة العربٌة السعودٌة .

     

رة ومسههاٌرة التؤكٌههد علههى المفههاهٌم المعاصهه ٘
ندماج الحاصهل بهٌن التطور المستمر فً اال

 كافة الفنون البصرٌة المعاصرة .

     

إكسههاب خههرٌج أقسههام التربٌههة الفنٌههة خبههرة  ٙ
وثقة فً النفس من خالل التجرٌب ومهن ثهم 

 . التشجٌع
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 ( 9ملحق )

 داول ــــــــــــــجـــــــال
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 خارج اإلطاروالعمل الفنً المجهز فً الفراغ  مزاٌا العمل الفنً داخل اإلطار

 العمل الفنً المجهز فً الفراغ العمل الفنً ذو اإلطار

 حدود مفتوحة حدود مؽلقة

 نقاط هامة محددة موضوعات

 إحداثٌات خارجٌة اخلٌة فً العمل الفنًأنساق د

 طرح قضاٌا إضافة

 معلومات مطروحة ومتعددة ٌحتوي على معلومات

 انعكاس مرآة

 حدود مركز

 مكانٌة ) حقٌقٌة وعضوٌة ( الال مكانٌة ) مكان إٌهامً (

 تعددٌة أحادي

 (5جدول رقم )

 

 

 

 المإهل(: توزٌع عٌنة الدراسة حسب ٕجدول )

 النسبة المئوٌة % دالعد المإهل

 ٓ.ٕٗ ٕٔ دكتوراه 

 ٓ.8 ٗ ماجستٌر

 ٓ.ٗٗ ٕٕ بكالورٌوس

 ٓ.ٙ ٖ كلٌة معلمٌن )دبلوم(

 %ٓٓٔ ٓ٘ المجموع
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 التخصص(: توزٌع عٌنة الدراسة حسب ٖجدول )

 النسبة المئوٌة % العدد التخصص

 ٓ.78 9ٖ تربٌة فنٌة

 ٓ.ٕ ٔ مناهج وطرق تدرٌس

 ٓ.ٙ ٖ تصمٌم

 ٓ.ٗ ٕ تصوٌر

 ٓ.ٕ ٔ فنون إسالمٌة

 ٓ.8 ٗ اهأشؽال الفنٌة والتراث الشعبً

 %ٓٓٔ ٓ٘ المجموع

 

 

 جهة العمل(: توزٌع عٌنة الدراسة حسب ٗجدول )

 النسبة المئوٌة % العدد جهة العمل

 %ٓ.ٕٕ ٔٔ مكتب التربٌة والتعلٌم

 %ٓ.ٖٗ 7ٔ مدارس مختلفة

 %ٓ.ٕٔ ٙ جامعة أم القرا

 %ٓ.ٙٔ 8 جامعة الملك سعود

 %ٓ.ٕ ٔ اهأردن –جامعة الٌرموك 

 %ٓ.ٕ ٔ جامعة الملك خالد

 %ٓ.8 ٗ جامعة حلوان

 %ٓ.ٗ ٕ جامعة طٌب

 %ٓٓٔ ٓ٘ المجموع
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( قٌم معامالت االرتباط بٌن درجة العبارة والدرجة الكلٌة للمحور الذي تنتمً ٘جدول )

 إلٌه العبارة

 المحور الثالث المحور الثانً المحور األول

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط لعبارةا

ٔ **ٓ.89ٓ ٔ **ٓ.8ٕٙ ٔ **ٓ.8ٗ9 

ٕ **ٓ.89ٕ ٕ **ٓ.8ٙ8 ٕ **ٓ.877 

ٖ **ٓ.8ٖ8 ٖ **ٓ.8ٔٓ ٖ **ٓ.8ٕ7 

ٗ **ٓ.9ٓ٘ ٗ **ٓ.88٘ ٗ **ٓ.8ٕٙ 

٘ **ٓ.88٘ ٘ **ٓ.8ٗٙ ٘ **ٓ.9ٖٓ 

ٙ **ٓ.9ٔٙ  ٙ **ٓ.8ٙٔ 

7 **ٓ.8٘8  

8 **ٓ.8٘8 

9 **ٓ.8ٕٓ 

ٔٓ **ٓ.8ٙٙ 

ٔٔ **ٓ.8ٕٗ 

  0.0.** مالح مي  م تىي 

 0.0.* مالح مي  م تىي 
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 ( معامل ألفا لـ كرونبا  لقٌاس ثبات محاور الدراسةٙجدول )

 قيمت ألفا كرونباخ عذد العباراث الذراست محاور م

 0889. 00 الم ىر األو  0

 0820. 0 نٍالم ىر الثا 2

 0800. 6 الم ىر الثال  0

 0808. 20 معامف الثثاخ العا  ليمُع م اور ال راسح 

 

 

 

 

 

 ٌوضح حساب الثبات بطرٌقة االتساق الداخلً( 7جدول )

 ال رجح ال لُح الثال  الثانٍ األو  الم ىر

    0 األو 

07.6.** الثانٍ  0   

0720.** الثال   **.0787  0  

0929.** ال رجح ال لُح  **.0920  **.0928  0 

  0.0.** مالح مي  م تىي 

 0.0.* مالح مي  م تىي 
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 ( 8جدول )

 محددات المحور اهأولالدراسة على عٌنة التكرارات والنسب المئوٌة إلجابات أفراد 

 العبـــــــــارة
 درجت التوافر

 منعذمت منخفضت متوسطت عاليت عاليت جذا  

 % ك % ك % ك % ك % ك

ساعد فن التجهٌز فً تنمٌة التفكٌر ٌ .ٔ
 االبتكاري واإلبداعً لدا الطالب.

43 38.1 58 46.1 8 56.1 11 11 11 11 

من خالل فن التجهٌز فً الفراغ ٌمكن  .ٕ
تطوٌر اإلمكانات التشكٌلٌة والتحضٌرٌة 

 للطالب.
53 48.1 41 11.1 51 41.1 5 4.1 11 11 

ٌمكن من خالل فن التجهٌز فً الفراغ  .ٖ
قدرات الطالب فً حل المشكالت  تنمٌة

 والتعامل معها.
54 43.1 47 13.1 55 44.1 11 11 11 11 

ٌساعد فن التجهٌز فً الفراغ طالب  .ٗ
أقسام التربٌة الفنٌة على التجرٌب 

 المباشر بالخامات الحدٌثة والمعاصرة.
59 48.1 41 31.1 55 44.1 11 11 11 11 

ٌساعد فن التجهٌز فً الفراغ طالب  .٘
التربٌة الفنٌة على استخدام  أقسام

الوسائط التكنولوجٌة وتنمٌة معارفه 
وخبراته فٌها، من خالل استخدامها فً 

 مجال الفنون البصرٌة المعاصرة.

51 41.1 59 48.1 56 44.1 11 11 11 11 

ٌمكن من خالل فن التجهٌز فً الفراغ  .ٙ
إثراء خبرات الطالب البصرٌة 

 والمهارٌه والتعبٌرٌة.
57 43.1 41 31.1 55 44.1 4 3.1 11 11 

ٌمكن من خالل الجمع بٌن فن التجهٌز  .7
فً الفراغ واتجاهات فنٌة أخرا 

الحصول على أعمال فنٌة تجهٌزٌة ذات 
 مضامٌن تربوٌة واجتماعٌة. 

53 48.1 44 36.1 54 46.1 11 11 11 11 

ٌساعد فن التجهٌز فً الفراغ على  .8
تطوٌر قدرات الطالب فً إنتاج أعمال 

 ة تجهٌزٌة جٌدة.فنٌ
56 44.1 43 38.1 51 41.1 11 11 11 11 

من خالل ممارسة فن التجهٌز فً  .9
الفراغ تتوارد اهأفكار والمفاهٌم 

والدالالت هأعمال فنٌة جدٌدة، أي أن 
أعمال فن التجهٌز فً الفراغ هً أعمال 

 والدة هأعمال وأفكار جدٌدة.

53 48.1 41 11.1 9 58.1 4 3.1 11 11 

 11 11 3.1 4 44.1 55 13.1 47 41.1 51 ح التنافس والمثابرة.تنمٌة رو .ٓٔ

االستفادة من اهأعمال الفنٌة الجٌدة  .ٔٔ
 بتجمٌل مرافق الجامعة وأماكنها العامة.

53 48.1 44 36.1 8 56.1 1 51.1 11 11 
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 ( 9جدول رقم )
محددات المتوسطات الحسابٌة واالنحراؾ المعٌاري الستجابات أفراد عٌنة الدراسة على 

 التساإل اهأول

المتوسط  المحذداث الترتيب

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجت 

 التوافر

 1 األول
ٌساعد فن التجهٌز فً تنمٌة التفكٌر االبتكاري 
 واإلبداعً لدا الطالب.

 عاليت جذا   324.0. 23.4

 4 الثاني
ٌنمً فن التجهٌز فً الفراغ لدا الطالب القدرة 

ٌرها.على صقل خبراته وتطو  
 عاليت جذا   302.2. 23.4

 8 الثالث

ٌعتبر فن التجهٌز فً الفراغ من الفنون التً تتٌح 
للفنان حرٌة أكبر فً التعبٌر خارج إطار اللوحة، 
ما ٌجعله مثٌر مهم للتعبٌر الفنً لدا الطالب فً 
 المرحلة الجامعٌة.

 عاليت جذا   304.0. 2344

 5 الرابع
طالب أقسام التربٌة ٌساعد فن التجهٌز فً الفراغ 

الفنٌة على التجرٌب المباشر بالخامات الحدٌثة 
 والمعاصرة.

 عاليت 30200. 23.2

 11 الخامس 
ٌساعد فن التجهٌز فً الفراغ على تطوٌر قدرات 
 الطالب فً إنتاج أعمال فنٌة تجهٌزٌة جٌدة.

 عاليت 30.44. 23.4

 7 السادس
ٌمكن من خالل فن التجهٌز فً الفراغ إثراء 
 خبرات الطالب البصرٌة والمهارٌة والتعبٌرٌة.

 عاليت .3402. 23.2

 3 السابع
ٌمكن من خالل فن التجهٌز فً الفراغ تنمٌة 
 قدرات الطالب فً حل المشكالت والتعامل معها.

 عاليت 32424. 23.4

 12 الثامن

من خالل ممارسة فن التجهٌز فً الفراغ تتوارد 
عمال فنٌة جدٌدة، اهأفكار والمفاهٌم والدالالت هأ

أي أن أعمال فن التجهٌز فً الفراغ هً أعمال 
 والدة هأعمال وأفكار جدٌدة.

 عاليت .30.0. 23.4

 6 التاسع

ٌساعد فن التجهٌز فً الفراغ طالب أقسام التربٌة 
الفنٌة على استخدام الوسائط التكنولوجٌة وتنمٌة 
معارفه وخبراته فٌها، من خالل استخدامها فً 

نون البصرٌة المعاصرة.مجال الف  

 عاليت .30.0. 3.4.

 14 العاشر
 تنمٌة روح التنافس والمثابرة.

 عاليت 30242. ..3.

 13 الحادي عشر
ٌدرك الطالب من خالل ممارسة فن التجهٌز فً 
الفراغ أن الفنون المعاصرة جعلت من كافة 
 الفنون البصرٌة كل ال ٌتجزأ.

 عاليت 3.4.0. 322.

محور األول المتوسط العام لل  عالٌة 1.7894 3.54 

 

 

 



  

- 259 - 
 

 ( ٓٔجدول )

 الثانًمحددات المحور الدراسة على عٌنة التكرارات والنسب المئوٌة إلجابات أفراد 

 

 العبـــــــــارة
 درجت التوافر

 منعذمت منخفضت متوسطت عاليت عاليت جذا  

 % ك % ك % ك % ك % ك

إدراك القٌمة الفنٌة لفن التجهٌز فً  .ٔ
 غ.الفرا

54 46.1 41 11.1 55 44.1 5 4.1 11 11 

توظٌؾ الفراغ فً أعمال فنٌة  .ٕ
تجهٌزٌة، بشكل معاصر وإدراك 
قٌمة الفراغ كعنصر أساسً فً 

 اهأعمال الفنٌة المعاصرة.

57 43.1 43 38.1 9 58.1 11 11 11 11 

تحقٌق الجمع بٌن المفاهٌم  .ٖ
والرسائل الفكرٌة والقٌمة الجمالٌة 

 هٌز فً الفراغ.من خالل فن التج
51 41.1 43 38.1 53 48.1 4 3.1 11 11 

تحقٌق الهدؾ اهأسمى والؽاٌة  .ٗ
المثلى من القنون المعاصرة وهً 
 محاكاة المجتمع وهمومه ومشاكله.

53 48.1 58 46.1 56 44.1 4 3.1 11 11 

تحقٌق االمتاع للمتلقً والمتذوق  .٘
من خالل أعمال فنٌة تجهٌزٌة 

 ؤمل والتحلٌل.تدعو إلى التفكٌر والت
53 48.1 59 48.1 57 43.1 11 11 11 11 

 

 ( ٔٔجدول رقم )
المتوسطات الحسابٌة واالنحراؾ المعٌاري الستجابات أفراد عٌنة الدراسة على محددات 

 الثانًالتساإل 

المتوسط  المحذداث الترتيب

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجت 

 التوافر

 2 األول
نٌة تجهٌزٌة، بشكل توظٌؾ الفراغ فً أعمال ف

معاصر وإدراك قٌمة الفراغ كعنصر أساسً فً 
 اهأعمال الفنٌة المعاصرة.

 عاليت 4..30. 23.2

 1 الثاني
 إدراك القٌمة الفنٌة لفن التجهٌز فً الفراغ.

 عاليت  .3000. ..23

 5 الثالث
تحقٌق االمتاع للمتلقً والمتذوق من خالل أعمال 

ر والتؤمل والتحلٌل.فنٌة تجهٌزٌة تدعو إلى التفكٌ  
 عاليت ...30. 3.2.

 4 الرابع
تحقٌق الهدؾ اهأسمى والؽاٌة المثلى من القنون 
المعاصرة وهً محاكاة المجتمع وهمومه 
 ومشاكله.

 عاليت  34044. 344.

 3 الخامس
تحقٌق الجمع بٌن المفاهٌم والرسائل الفكرٌة 
 والقٌمة الجمالٌة من خالل فن التجهٌز فً الفراغ.

 عاليت 0..30. 342.

 عالٌة 1.7836 4.96  الثانًالمتوسط العام للمحور 
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 ( ٕٔجدول )

 الثالثمحددات المحور الدراسة على عٌنة التكرارات والنسب المئوٌة إلجابات أفراد 

 العبـــــــــارة
 درجت التوافر

 منعذمت منخفضت متوسطت عاليت عاليت جذا  

 % ك % ك % ك % ك % ك

مستمر وتعرٌؾ الدارس التطوٌر ال .ٔ

بكل ما هو جدٌد فً مجال الفنون 

 البصرٌة.

51 41.1 58 46.1 56 44.1 5 4.1 11 11 

 11 11 3.1 4 41.1 51 48.1 59 48.1 59 مواكبة الفنون العالمٌة المعاصرة. .ٕ

استخدام الخامات ؼٌر التقلٌدٌة فً  .ٖ

صٌاؼة اعمال فنٌة تجهٌزٌة فً 

 الفراغ .

9 58.1 44 66.1 7 53.1 5 4.1 11 11 

اإلسهام فً تطوٌر الفنون البصرٌة  .ٗ

بشكل عام فً المملكة العربٌة 

 السعودٌة.

51 41.1 41 11.1 9 58.1 5 4.1 11 11 

التؤكٌد على المفاهٌم المعاصرة  .٘

ومساٌرة التطور المستمر فً 

االندماج الحاصل بٌن كافة الفنون 

 البصرٌة المعاصرة.

51 41.1 48 16.1 55 44.1 5 4.1 11 11 

إكساب خرٌج أقسام التربٌة الفنٌة  .ٙ

خبرة وثقة فً النفس من خالل 

 التجرٌب ومن ثم التشجٌع.

57 43.1 45 34.1 8 56.1 3 8.1 11 11 

 
 
 ( ٖٔجدول رقم )

المتوسطات الحسابٌة واالنحراؾ المعٌاري الستجابات أفراد عٌنة الدراسة على محددات 
 الثالثالتساإل 

 المحذداث الترتيب
متوسط ال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجت 

 التوافر

 2 األول
 مواكبة الفنون العالمٌة المعاصرة.

 عاليت  ..342. ..23

 4 الثاني
اإلسهام فً تطوٌر الفنون البصرٌة بشكل عام فً 
 المملكة العربٌة السعودٌة.

 عاليت  300.2. 23.4

 6 الثالث
فً  إكساب خرٌج أقسام التربٌة الفنٌة خبرة وثقة

 النفس من خالل التجرٌب ومن ثم التشجٌع.
 عاليت 20..3. 23.4

 3 الرابع
استخدام العناصر الفنٌة المستمدة من الفنون 
المعاصرة فً صٌاؼة أعمال فنٌة تجهٌزٌة فً 
 الفراغ.

 عاليت 32.44. ..23
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 المحذداث الترتيب
متوسط ال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجت 

 التوافر

 1 الخامس
التطوٌر المستمر وتعرٌؾ الدارس بكل ما هو 
 جدٌد فً مجال الفنون البصرٌة.

 عاليت 0..30. 3.2.

 5 السادس
التؤكٌد على المفاهٌم المعاصرة ومساٌرة التطور 
المستمر فً االندماج الحاصل بٌن كافة الفنون 
 البصرٌة المعاصرة.

 عاليت .3424. 3.2.

 عالٌة 1.7871 3.15 المتوسط العام للمحور الثالث 

 

 
 
 
 ( ٗٔجدول )

ق بٌن متوسطات إجابات أفراد عٌنة الدراسة للفر (ANOVA)نتائج اختبار تحلٌل التباٌن 

 للمإهلنحو محاور الدراسة وفقاً 
 

 محاور
 الدراسة

 مصدر التباٌن
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 الفائٌة

الداللة 
 اإلحصائٌة

 الفروق

 المحور األول

 بٌن المجموعات

 داخل المجموعات

 اإلجمالً

ٔ.8ٕ8 

7.9ٙ7 

9.79٘ 

ٖ 

ٗٙ 

ٗ9 

ٓ.ٙٓ9 

ٓ.ٔ7ٖ 
ٖ.٘ٔ8 ٓ.ٕٕٓ 

دال 

 إحصائٌاً 

المحور 

 الثانً

 بٌن المجموعات

 داخل المجموعات

 اإلجمالً

ٖ.ٕٔ7 

ٔٗ.٘ٔ8 

ٔ7.7ٖ٘ 

ٖ 

ٗٙ 

ٗ9 

ٔ.ٓ7ٕ 

ٓ.ٖٔٙ 
ٖ.ٖ97 ٓ.ٕٓٙ 

دال 

 إحصائٌاً 

المحور 

 الثالث

 بٌن المجموعات

 داخل المجموعات

 اإلجمالً

ٔ.977 

ٔٗ.8ٗ7 

ٔٙ.8ٕٗ 

ٖ 

ٗٙ 

ٗ9 

ٓ.ٙ٘9 

ٓ.ٖٕٖ 
ٕ.ٕٓٗ ٓ.ٕٔٔ 

دال ؼٌر 

 إحصائٌاً 
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 (٘ٔجدول )
 المحور اهأول نحو المإهلنتائج اختبار "شٌفٌه" لمتؽٌر 

الحسابٌة المتوسطات المإهل  5 4 4 3 

     8ٙ.ٖ بكالورٌوس

     9ٙ.ٖ ماجستٌر

     ٕٗ.ٗ كلٌة معلمٌن )دبلوم(

    * ٕٙ.ٗ دكتوراه

 

 

 

 

 

 ( ٙٔجدول )
 الثانًالمحور  نحو المإهلؽٌر نتائج اختبار "شٌفٌه" لمت

الحسابٌة المتوسطات المإهل  5 4 4 3 

     ٘ٙ.ٖ ماجستٌر

     77.ٖ بكالورٌوس

     ٕٔ.ٗ دكتوراة

    * ٙٙ.ٗ كلٌة معلمٌن )دبلوم(
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 ( 7ٔجدول )

للفرق بٌن متوسطات إجابات أفراد عٌنة الدراسة  (ANOVA)نتائج اختبار تحلٌل التباٌن 

 للتخصصور الدراسة وفقاً نحو محا
 

 محاور
 الدراسة

 مصدر التباٌن
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 الفائٌة

الداللة 
 اإلحصائٌة

 الفروق

 المحور اهأول

 بٌن المجموعات

 داخل المجموعات

 اإلجمالً

ٔ.9ٖٓ 

7.89ٕ 

9.79٘ 

٘ 

ٗٗ 

ٗ9 

ٓ.ٖ8ٔ 

ٓ.ٔ79 
ٕ.ٕٕٔ ٓ.ٕ8ٓ 

دال ؼٌر 

 إحصائٌاً 

محور الثانًال  

 بٌن المجموعات

 داخل المجموعات

 اإلجمالً

ٕ.ٕٖ9 

ٔ٘.ٗ9ٙ 

ٔ7.7ٖ٘ 

٘ 

ٗٗ 

ٗ9 

ٓ.ٗٗ8 

ٓ.ٖٕ٘ 
ٔ.ٕ7ٕ ٓ.ٕ9ٖ 

دال ؼٌر 

 إحصائٌاً 

المحور 

 الثالث

 بٌن المجموعات

 داخل المجموعات

 اإلجمالً

ٔ.7ٕٓ 

ٔ٘.ٔٓٗ 

ٔٙ.8ٕٗ 

٘ 

ٗٗ 

ٗ9 

ٓ.ٖٗٗ 

ٓ.ٖٖٗ 
ٔ.ٓٓ ٓ.ٕٗ8 

دال ؼٌر 

 إحصائٌاً 

 ( 8ٔجدول )

للفرق بٌن متوسطات إجابات أفراد عٌنة الدراسة  (ANOVA)ج اختبار تحلٌل التباٌن نتائ

 لجهة العملنحو محاور الدراسة وفقاً 
 

 محاور
 الدراسة

 مصدر التباٌن
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 الفائٌة

الداللة 
 اإلحصائٌة

 الفروق

 المحور اهأول

 بٌن المجموعات

جموعاتداخل الم  

 اإلجمالً

ٖ.9ٔٗ 

٘.88ٔ 

9.79٘ 

7 

ٕٗ 

ٗ9 

ٓ.٘٘9 

ٓ.ٔٗٓ 
ٖ.99ٖ ٓ.ٔ9ٕ 

دال ؼٌر 

 إحصائٌاً 

 المحور الثانً

 بٌن المجموعات

 داخل المجموعات

 اإلجمالً

ٗ.7ٙ٘ 

ٕٔ.97ٔ 

ٔ7.7ٖ٘ 

7 

ٕٗ 

ٗ9 

ٓ.ٙ8ٔ 

ٓ.ٖٓ9 
ٕ.ٕٓٗ ٓ.ٖٔ٘ 

دال ؼٌر 

 إحصائٌاً 

المحور 

 الثالث

 بٌن المجموعات

 داخل المجموعات

ًاإلجمال  

ٗ.ٓ87 

ٕٔ.7ٖ8 

ٔٙ.8ٕٗ 

7 

ٕٗ 

ٗ9 

ٓ.٘8ٗ 

ٓ.ٖٖٓ 
ٔ.9ٕ٘ ٓ.ٕ89 

دال ؼٌر 

 إحصائٌاً 
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 الدراسً المقترح لطالب المرحلة الجامعٌة   ( أسماء السادة المحكمٌن للمقرر51ملحق )

 البلد الجامعة االسم م

 المملكة العربٌة السعودٌة  جامعة أم القرا  د/ أحمد عبدالرحمن الؽامدي  ٔ

 جمهورٌة مصر جامعة حلوان  ؾ محمد عبدالقادر د/ أشر ٕ

 المملكة العربٌة السعودٌة جامعة أم القرا  د/ حمزه عبدالرحمن باجودة  ٖ

 جمهورٌة مصر جامعة حلوان  د/ حاتم محمد شافعً  ٗ

 اهأردن جامعة الٌرموك  د/ خالد الحمزه  ٘

 عودٌةالمملكة العربٌة الس جامعة الملك سعود د/ سالم العٌد  ٙ

 المملكة العربٌة السعودٌة جامعة أم القرا  د/ سهٌل بن سالم الحربً  7

 المملكة العربٌة السعودٌة جامعة الملك سعود د/ سلطان عبدهللا الزٌاد  8

 المملكة العربٌة السعودٌة جامعة أم القرا  د/ عبدالعزٌز الحجٌلً  9

 ملكة العربٌة السعودٌةالم جامعة الملك سعود د/ عبدالرحمن باسندوح  ٓٔ

 المملكة العربٌة السعودٌة جامعة أم القرا  د/ عزت البطراوي  ٔٔ

 المملكة العربٌة السعودٌة جامعة الملك خالد  د/ علً مرزوق الشهرانً  ٕٔ

 جمهورٌة مصر جامعة حلوان  د/ ماجده جرجس حنٌن  ٖٔ

 العربٌة السعودٌة المملكة جامعة الملك سعود د/ مها بنت محمد السدٌري  ٗٔ

 المملكة العربٌة السعودٌة جامعة الملك سعود د/ محمد عبداالله أسماعٌل  ٘ٔ

 جمهورٌة مصر جامعة حلوان  د/ محمود محمد رمضان  ٙٔ

 المملكة العربٌة السعودٌة جامعة أم القرا  أ/ محمد علً الجرجاوي  7ٔ

 لكة العربٌة السعودٌةالمم جامعة الملك عبدالعزٌز د/ مشاري المرزوقً  8ٔ

 المملكة العربٌة السعودٌة جامعة الملك سعود د/ فهد محمد الشمري  9ٔ

 المملكة العربٌة السعودٌة جامعة طٌبة  د/ نزار صالح أحمد  ٕٓ

 


